
Ulaşımda önemli hamle
Konya YHT Gar ve Lojistik Mer-
kezi’nin temeli Başbakan Binali 

Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 

Arslan’ın katılımı ile bugün atılı-
yor. Yeni YHT Garı yıllık 3 milyon 
yolcuya hizmet verecek, Lojistik 

Merkez de ihracatı artıracak 

İKİ ÖNEMLİ PROJENİN 
TEMELİ ATILACAK

Konya YHT Gar ve Konya (Kayacık) 
Lojistik Merkezi’nin Temeli, Başba-
kan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan’ın katılımıyla bugün saat 
17.30’da, Konya Kayacık Mevkiinde 
düzenlenen törenle atılacak. Böylece 
Konya iki önemli projenin temelini at-
mış olacak.

ANADOLU LOJİSTİK
ÜS HALİNE GELECEK

Konya Buğday Pazarı Mevkiinde inşa 
edilen yeni YHT Garı yıllık 3 milyon 
yolcuya hizmet verebilecek şekilde 
planlanıyor. Konya (Kayacık) Lojistik 
Merkezi, 1 milyon metrekare alan 
üzerine kurulacak. Konya’yı Anado-
lu’nun lojistik üssü haline getirecek 
Lojistik Merkezi’nin kapasitesi yıllık 
1.7 milyon ton. n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Yeterli insan 
gücüne sahibiz’

SÜ’de ‘Uluslararası Yarı İletken 
Malzemeler ve Aygıtlar Kong-
resi’ başladı. Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Diğer ülkelerle 
rekabet edebilecek alt yapıya, 
birikime, akademik kadroya ve 
insan gücüne sahibiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Lojistik Merkez 
ihracatı artıracak’

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, bugün temeli 
atılacak Lojistik Merkezle ilgili 
değerlendirmede bulunarak, 
“Sadece Konya’nın değil tüm 
şehirlerin ihracatını artıracak” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 12’DE

Konuk’un kararı
çiftçiyi üzdü!

Konya Pancar Ekicileri Koopera-
tifi Başkanı Recep Konuk’un yeni 
dönemde aday olmayacağını 
açıklaması Konya çiftçisini üzdü. 
Çiftçiler, üretimin, katma değe-
rin artarak devam etmesi için 
Recep Konuk ile yola devam 
edilmesi gerektiğini söylüyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yolda uyudu 
ceza kesildi!

Yol ortasında uyuyakalan alkollü 
TIR sürücüsünün ehliyetine 2 
yıl süreyle el konuldu ve 2 bin 
507 lira ceza kesildi. Sürücü ise 
polise, “5 yıl, 10 yıl, istersen 50 yıl 
el koy” diye karşılık verdi.
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Temmuz’da kazalar 429 can aldı!

Emniyet Genel Müdürlü-
ğü’nün hazırlanan 2017 Trafik 

verilerini inceleyerek elde 
edilen sonuçlara göre, sadece 
Temmuz ayında toplam 40 bin 

465 kazada 429 insanımızın 
yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, gelenek haline getirdiği Cuma 

buluşmaları devam ediyor. Bedir Mahal-
lesi sakinleri ile buluşan Başkan Altay, 
“Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerini 

halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yap-
tık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Refik 

Tuzcuoğlu, “ Hedefimizde 7.5 
milyon bağımsız birimin yeni-

lenmesi var. Bu da yıllık 500 
bin dönüşümün gerçekleşmesi 

anlamına geliyor” dedi.

15 yılda riskli alan kalmayacak Selçuklu’da ihtiyaca göre hizmet

n  HABERİ SAYFA 6’DA n  HABERİ SAYFA 5’TE n  HABERİ SAYFA 17’DE

ÇELİKKAYALAR 15.
ŞUBESİNİ HİZMETE AÇTI

NUMUNE HASTANESİ
ÇEVRESİ RAHATLAYACAK

KARATAYLI ÇİFTÇİLER
TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

‘Bu şehrin markasıyız’ sloganıyla büyüyor

Eski doğumevi binası yıkılmaya başlandı

Sap parçalama ve kükürt makinesi dağıtıldı

“Bu şehrin markası” sloganıyla Konyalılara hizmet eden Çe-
likkayalar Alışveriş Merkezleri, 15. şubesini Meram Yaka’ya 
açtı. Çelikkayalar Genel Müdürü Ali Kaya, “Vatandaşlarımı-
zın da biz ve diğer Konyalı markalara sahip çıkması bizleri 
daha fazla teşvik ediyor” dedi. 

Uzun yıllar Konya’ya hizmet eden ve İstanbul Yolu’ndaki 
yeni yerine taşınan eski kadın doğum hastanesi binasının yı-
kımına başlandı. Bina yıkılarak yapımında sona gelinen Nu-
mune Hastanesi’nin çevresinin rahatlatılması amaçlanıyor.

Karatay Ziraat 
Odası’nda 
çiftçilere 1 

adet anız (sap) 
parçalama ma-
kinesi ve 7 adet 

kükürt serp-
me makinesi 

dağıtım töreni 
gerçekleştirildi. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Yurt genelinde 1 Haziran-17 Ağustos tarihleri ara-
sında 52 ilde yaşanan 149 boğulma vakasında 63’ü ço-
cuk 174 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde boğulma 
vakası en fazla denizlerde yaşanırken, buralarda 13’ü 
çocuk, 5’i yabancı turist olmak üzere 60 kişi boğuldu.

n HABERİ SAYFA 10’DA

174 kişi boğularak
hayatını kaybetti!

Çiftçi yapılacak ödemeleri zamanında istiyor

Tarımsal destekler
zamanında ödensin!

Tarımsal 
destekler belli 

oldu. Türkiye Tarım 
Havzaları Üretim ve 
Destekleme Modeli 

kapsamında buğday, 
arpa, çavdar, yulaf 

ve tritikale için dekar 
başına 13 lirası 

mazot, 4 lirası gübre 
olmak üzere 17 lira 

destek verilecek.  

Tarımsal destek 
miktarlarını değer-
lendiren Karatay 
Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker, 
desteklerin çiftçinin 
yüzünü biraz da olsa 
güldürdüğünü ancak 
ödemelerin zama-
nında yapılması 
gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TERıfat Kavuneker
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Uzun yıllar Konya’ya hizmet eden ve İstanbul Yolu’ndaki yeni yerine taşınan eski kadın doğum hastanesi binasının 
yıkımına başlandı. Bina yıkılarak yapımında sona gelinen Numune Hastanesi’nin çevresinin rahatlatılması amaçlanıyor

Eski Kadın Doğum Hastanesi yıkılıyor
Uzun bir süre Konya’ya 

hizmet veren Nalçacı Cad-
desi üzerindeki eski Kadın 
Doğum Hastanesi bina-
sı yıkılmaya başlandı. 15 
Temmuz 2016’da Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
darbe girişiminin ardından 
FETÖ’ye ait kuruluşlar ka-
patılmış, kuruluşlara ait 
binalara da el konulmuştu. 

Bu kapsamda kapatılan 
Mevlana Üniversitesi’ne 
ait İstanbul Yolu üzerin-
deki hastane binası da ka-
muya devredilerek, kadın 
doğum ve çocuk hastanesi 
olarak Konya Kamu Hasta-
neleri Birliği’nin bünyesine 
geçmişti. Bu anlamda, eski 
bir yapı olması ve artan 
nüfusa bağlı olarak yeter-
siz kalan eski kadın doğum 
hastanesi de boşaltılarak, 
yeni hastane binasıyla hiz-
met vermeye başlamıştı. 

ESKİ KADIN 
DOĞUM YIKILIYOR

Yeni yerine taşınmay-
la birlikte boş bir vaziyette duran 
eski kadın doğum hastane bina-
sının yıkımına başlandı. Alınan 

bilgilere göre hastane tamamen 
yıkılarak boşalan alanın bir kısmı 
yan tarafındaki sokak genişletil-
mesine ayrılacağı, yerine herhangi 

bir yapının yapılmayacağı belirtil-
di.Böylece yapımında sona gelinen 
ve yeni Numune Hastanesi çevresi 
de rahatlatılarak, hastanenin açıl-

masıyla oluşabilecek sıkışıklığın 
önlenmesinin amaçlandığı ifade 
ediliyor.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Eski numune hastanesinin yıkımına başlandı. Yıkımla birlikte boşalan alan, sokak genişletilmesinde kullanılacağı ve Numune 
Hastanesi çevresinin rahatlatılması amacıyla boş bırakılacağı iddia edildi.

“Bu Şehrin Markası” sloganıyla hizmet eden Çelikkayalar, 15. Şubesini Meram Yaka Yolu üzerinde açarak Konyalıların hizmetine sundu

Çelikkayalar’dan 15. şube

“Bu şehrin markası” sloganıyla 
Konyalılara hizmet eden Çelikkaya-
lar Alışveriş Merkezleri, 15. şubesini 
Meram Yaka ’ya açarak bölgede ikinci 
alışveriş merkezini vatandaşların hiz-
metine sundu. Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği açılışa birçok davetli 
katılırken, Çelikkayalar Genel Müdü-
rü Ali Kaya, tüm davetliler ile tek tek 
ilgilendi.
“KONYA’NIN VE KONYALILARIN MAR-

KASI OLMAKTAN 
GURUR DUYUYORUZ”

Açılış töreninde bir konuşma ger-
çekleştiren Çelikkayalar Genel Müdü-
rü Ali Kaya, “Bu şehrin bir markası 
olarak 15. şubemizi hemşerilerimiz 
ile buluşturmanın mutluluğu içeri-
sindeyiz. Konya’nın ve Konyalıların 
markası olmaktan gurur duyuyoruz. 
Vatandaşlarımızın da biz ve diğer 
Konyalı markalara sahip çıkması biz-
leri daha fazla teşvik ediyor. Meram 
Yaka bölgesinde daha öncesinde bir 
şubemiz vardı. Bölgede bulunan va-
tandaşlarımızın ilgisi bizleri ikinci 
mağazamızı açmaya itti ve çok şükür 
bunu gerçekleştirdik. Açıkçası işimiz 
müşterilerimizin ayağına gitmek. 
750 metrekarelik bir alana sahip olan 
marketimiz, aynı zamanda 40 kişiye 
iş istihdamı sağlamakta. Yeni konsep-

timizle 3 günde açtığımız bu mağaza 
tüm personellerimizin yoğun deste-
ği ile gerçekleşti. Bu bağlamda tüm 
personellerimize teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Konya’da kazanıp Konya’ya 
da yatırım yapmaya devam edeceğiz. 
Kısmet olursa 2018 yılının ortasında 
17 şubeye ulaşmak gibi bir arzumuz 

var. Hep birlikte Konya diyerek yo-
lumuza devam edeceğiz. Açılışımıza 
katıldığınız için teşekkür ediyorum, 
saygılarımı sunuyorum” dedi. 

Konuşmanın ardından edilen du-
alar ile Çelikkayalar Alışveriş Merkez-
lerinin 15. şubesi vatandaşlarınız hiz-
metine açıldı.  n SAMİ KAYALAR 

Çelikkayalar Genel Müdürü 
Ali Kaya
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Beyşehir’deki araziler toplulaştırılacak!

Konya’da ve Isparta’da bulunan 
bazı alanlarda arazi toplulaştırma-
sıyla ilgili karar dün Resmi Gazete-
nin mükerrer sayısında yayınlandı. 
30158 Sayılı Resmî Gazete’nin mü-

kerrer sayısında yayımlanan karar ile 
Beyşehir’deki Kurucuova ve Gölyaka 
Mahalleleri’nde arazi toplulaştırılması 
yapılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı tarafından yürütülecek 

kararnamede, “29 Haziran 2009 ta-
rihli ve 2009/15154 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan 
Tarım Arazilerinin Korunması, Kul-
lanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına 

İlişkin Tüzüğün 17. maddesine göre 
özel arazi toplulaştırması kapsamında 
kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı 
olmaksızın, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 
tarafından zorunlu arazi toplulaştır-

ması uygulaması kararlaştırılmıştır” 
denildi.  Bu karar kapsamında arazi 
toplulaştırma kriterlerine uygun ol-
mayan yerler, uygun olmayan tepelik, 
taşlık, çukur alanlar ile yoğun sabit 

tesis bulunan alanlar toplulaştırmanın 
dışında tutulacak. Isparta’da ise Yeni-
şarbademli ilçesine bağlı Merkez Be-
lediye ve Gölkonak Köyü’nde toplu-
laştırmaya gidilecek.  n ONUR KALKAN

Vecihi Hürkuş’un hayatı 
beyaz perdeye aktarılıyor

Türk havacılık tarihinin en 
önemli isimlerinden Vecihi Hür-
kuş’un hayatını konu alan “Hür-
kuş”un çekimleri sürüyor.

Türk havacılık tarihinin en 
önemli isimlerinden pilot ve mü-
hendis Vecihi Hürkuş’un hayatını 
konu alan “Hürkuş”un çekimleri 
devam ediyor.

Yönetmenliğini Kudret Saban-
cı’nın üstlendiği filmde, Vecihi Hür-
kuş’u Hilmi Cem İntepe canlandırı-
yor.

Eğrikapı Prodüksiyon’un ya-
pımcılığında gerçekleştirilen filmde 
İntepe’ye; Gizem Karaca, Bahadır 
Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu 
ve Fatih Akın eşlik ediyor. 

Filmde Vecihi Hürkuş’un ko-
mutanı ve kayınpederi Ratip Albay’ı 
canlandıran Bahadır Yenişehirlioğ-
lu, filme ilişkin yaptığı açıklamada, 
Şener Şen’in 1977 yapımı “Gülen 
Gözler” filminde “Vecihi” karakteri-
nin acemi bir pilot olarak canlandı-
rıldığına işaret ederek, “Oysaki Ve-

cihi Hürkuş, bilinenin aksine değeri 
yaşadığı süre boyunca anlaşılmamış 
bir simadır. Askeri personeldir ve 
rütbesi pilot astsubay başçavuştur. 
Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı 
ve Kurtuluş Savaşı’nda görev almış-
tır.” ifadelerini kullandı. 

Yenişehirlioğlu, Hürkuş’un, 
Türk havacılık tarihinin en önemli 
isimlerinden biri olduğunu kayde-
derek, “Türkiye’nin ilk uçak tasa-
rımcısı ve üreticisidir, Türkiye’nin 
ilk yerli uçağını tek başına üretmiş 
ancak yanlış anlaşıldığı için önce 
tebrik edilmiş sonra da izinsiz uçuş 
yaptığı için sürgün edilmiştir. Rus-
lara esir düşüp, Yılanlı Ada olarak 
bilinen Nargin Adası’ndan yüzerek 
kaçacak kadar da cesur biridir. Geç 
kalınmış bir proje. Bir halk kahra-
manımızı layığıyla tanıtıyor olma-
nın gururunu taşıyorum. Böylesine 
büyük bir projede yer almak benim 
için mutluluk verici.” değerlendir-
mesinde bulundu.
n AA

Dün açıklanan tarımsal destek miktarlarını değerlendiren Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, desteklerin 
çiftçinin yüzünü biraz da olsa güldürdüğünü ancak ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi

Tarımsal destekler 
zamanında ödensin!

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) da-
hil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek 
tarımsal destekler belli oldu. Türkiye 
Tarım Havzaları Üretim ve Destekle-
me Modeli kapsamında buğday, arpa, 
çavdar, yulaf ve tritikale için dekar 
başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre 
olmak üzere 17 lira destek verilecek.  
Bakanlar Kurulunun “2017 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 
İlişkin Karar”ı Resmi Gazete’nin mü-
kerrer sayısında yayımlandı. Buna 
göre, ÇKS’yedahil olan çiftçilere bu yıl 
için ödenecek tarımsal destekler belli 
oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim 
ve Destekleme Modeli kapsamında 
buğday, arpa, çavdar, yulaf ve triti-
kale için dekar başına 13 lirası mazot, 
4 lirası gübre olmak üzere toplam 17 
lira, çeltik, pamuk için dekar başına 
36 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak 
üzere 40 lira, yağlık ayçiçeği, soya, 
dane mısır, patates için dekar başına 
17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak 
üzere 21 lira, aspir, nohut, mercimek, 
kuru fasulye için dekar başına 11 lira-
sı mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 
toplam 15 lira, fındık, yem bitkile-
ri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer 
ürünler için dekar başına 9 lirası ma-
zot, 4 lirası gübre olmak üzere 13 lira, 
nadas için de 5 liralık mazot desteği 
verilecek.

DESTEKLER İYİ ANCAK ÜRÜNLER 
PARA ETMELİ

Desteklerle ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, desteklerin 
çiftçinin yüzünü biraz da olsa gül-
dürdüğünü söyledi. Ancak çiftçinin 
ayakta kalabilmesi için ve tarımda 
devamlılığı sağlamanın yolunun des-
teklerle olmayacağına dikkat çeken 
Kavuneker, “Tarımda bizim üretti-
ğimiz ürünlerin para etmesi lazım. 
Fiyatlarının iyi olması lazım. Devlet 
alımlarda ofislerle müdahale yap-

madığı için bizi esnafın eline bıraktı. 
Geçen yıl 810 TL’ye buğday sattık 
yılbaşında bu buğdaylar 1050 TL’ye 
kadar çıktı. Bunun nedeni protein 
düşük dendi. Bu yıla geçtiğimizde de 
aynı şekilde TMO alım yapmadığı için 
yine biz esnafın eline kaldık. Esna-
fın elinde buğday 820 TL ile 920 TL 
arasında değişiyor. Bunun sebebi de 
bakanlığın açıklamış olduğu gümrük 
vergilerinin indirilmesi daha sonra da 
sıfırlanmasından dolayıdır. Bu çiftçiyi 

üzmüştür. Desteklerle telafi edeceğiz 
diye uğraşıyorlar. Hükümetimiz güzel 
destekler veriyor ama bu desteklerle 
tarım devam etmez. Bizim ürünü-
müzün para etmesi gerekiyor. Bu da 
telafi alımları ile mümkün olur” ifade-
lerini kullandı. 
DESTEKLER ZAMANINDA ÖDENMELİ

Desteklerde ürünselbazda deği-
şiklik olmadığını ancak arazi bazında 
yüzde 50-80’lerde artış yaşandığının 
bilgisini veren Kavuneker, önemli bir 
konuya da dikkat çekti. Bu destek-
lerin çiftçilere tam anlamıyla fayda 
sağlaması için ödenecek zamanın da 
oldukça önemli olduğunu vurgulayan 
Kavuneker, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Destekler zamanında ödenmeli. Hü-
kümetlerde devamlılık esastır. Bizim 
desteklerin hangi aylarda ödeneceği 
belli olması lazım. Biz de ona göre 
ayarlama yapmamız gerekiyor. Çiftçi-
ler tohum alırken, gübre alırken, ma-
zot alırken ona göre borçlanır. Destek 
verilecek ama desteğin ne zaman 
verileceği belli olmayınca vade farkı 
biniyor. Aldığımız desteklerin faydası 
olmuyor.Gübreyi Şubat-Mart gibi alı-
yoruz, destek parası Mayıs’ta geliyor. 
Destekler bize Eylül 15-Ekim 1 Ara-
lık, Şubat 15- Mart 1 arası ödenmesi 
lazım. Bizim alımlarımız bu dönem-
lerde. Bu nedenle zamanında öden-
mesi çok önemli.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Rıfat Kavuneker
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Konya YHT Gar ve Lojistik Merkezi’nin temeli Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet 
Arslan’ın katılımı ile bugün atılıyor. Yeni YHT Garı yıllık 3 milyon yolcuya hizmet verecek, Lojistik Merkez de ihracatı artıracak

İki önemli tesisin temeli atılıyor
Konya YHT Gar ve 

Konya (Kayacık) Lojis-
tik Merkezi’nin Temeli, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan’ın katılımıyla 
Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından bugün saat 
17.30’da, Konya Kayacık 
Mevkiinde düzenlenen tö-
renle atılacak.

KONYA YHT GAR YILLIK 
3 MİLYON YOLCUYA 
HİZMET VERECEK

Konya Buğday Pazarı 
Mevkiinde yolculara yö-
nelik her türlü sosyal ve 
kültürel donatıların yer 
alacağı YHT Gar inşa edi-
lecek. Yıllık 3 milyon yol-
cuya hizmet verebilecek 
şekilde planlanan Konya 
YHT Gar, Konya Büyükşe-
hir Belediyesinin hafif raylı 
sistem projesiyle entegre 
olacak.

KONYA ANADOLU’NUN 
LOJİSTİK ÜSSÜ OLUYOR

Konya (Kayacık) Lo-
jistik Merkezi, Organize 
Sanayi Bölgesi yakınındaki 
1 milyon m2 alan üzerine 

kurulacak. Konya’yı Ana-
dolu’nun lojistik üssü hali-
ne getirecek Konya (Kaya-
cık) Lojistik Merkezi, yıllık 
1.7 milyon ton taşıma ka-
pasitesine sahip olacak.
7 ADET LOJİSTİK MERKEZ 

HİZMETE AÇILDI
Sanayicilerimizin re-

kabet gücünü artırmak ve 
ülkemizi bölgesinin lojistik 
üssü yapmak üzere 21 ayrı 
yerde lojistik merkez ya-
pımı planlandı. Ülkemize 
lojistik merkezler kazan-
dırma projesi kapsamında, 
bugüne kadar 7 adet lojis-
tik merkez hizmete açılmış 
olup diğerlerinin de yapım, 
ihale ve kamulaştırma ça-
lışmaları devam ediyor. 
Türkiye’yi bölgenin lojistik 
üssüne dönüştürecek lo-
jistik merkezlerin tamamı 
hizmete girdiğinde, Türk 
lojistik sektörüne 34 mil-
yon ton ilave taşıma imkâ-
nı ile 10 milyon metreka-
relik: Açık alan, stok alanı, 
konteyner stok ve elleçle-
me sahası kazandırılacak.
n HASİP MUTLU 

Binali Yıldırım

Ahmet Arslan

Konya Buğday Pazarı Mevkiinde yolculara yönelik her türlü sosyal ve kültürel donatıların yer alacağı YHT Gar inşa edilecek

Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon m2 alan üzerine kurulacak.

Başkan Kağnıcıoğlu: Recep
Konuk görevi bırakmasın!

Konya Pancar Ekicileri Koope-
ratifi Başkanı Recep Konuk’un yeni 
dönemde aday olmayacağını açıkla-
ması Konya çiftçisini üzdü. Çiftçiler, 
üretimin, katma değerin artarak 
devam etmesi için Recep Konuk 
ile yola devam edilmesi gerektiğini 
söylüyor

AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, kısa bir süre önce 
yaptığı açıklamada, Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi’nin 26 Ağustos 
2017 tarihinde yapacağı genel ku-
rulda aday olmayacağını açıklamıştı. 

Konya çiftçisine değer veren, 
Konya’nın katma değerini yüksel-
ten, üreticinin her daim yanında 
olmaya çalışan ve üreticiyle paylaş-
masını bilen Recep Konuk’un döne-
minde Konya çiftçisinin de Konya 
ekonomisinin de büyük kazanımlar 
elde ettiğine dikkat çeken Konyalı 
çiftçiler, Recep Konuk’un görevi bı-
rakmasına sıcak bakmıyor. 

Çiftçiler adına konuşan Altı-
nekin Ziraat Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu, “Küresel sermayenin 
can çekiştirdiği bu günlerde hede-
fine emin adımlarla yürüyen Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı 

Sayın Recep Konuk’un aday olma-
yacağı konusundaki açıklamaları 
Sivil Toplum Kuruluşları olarak biz-
leri derinden etkilemiştir.Konyamı-
zı ekonomik açıdan belli bir refaha 
kavuşturan, gıda sektöründe Konya 
Çiftçisinin ürettiği ürünleri dünya-
ya tanıtan, Torku adı altında global 
marka olmayı başarmış, bir sivil top-
lum örgütü başkanı olarak hepimi-
zin örnek aldığı yolundan yürüdü-
ğümüz Recep Konuk’un bu kararını 
tekrar gözden geçirmesini ve tüm 
Konya Sivil Toplum Örgütlerine, 
Mesleki Kuruluşlara, Derneklere, 
Siyasilere ve olayın direkt muhata-
bı Konyalı Çiftçilere Recep Konuk’u 
bu kararından vazgeçirmek için hep 
birlikte hareket etmesi noktasında 
görev düşüyor. Konya’nın menfaat-
leri, çiftçinin kazanımları, üreticinin 
ürettiği ürünün katma değerinin 
daha çok değer kazanabilmesi için 
Recep Konuk’un bizleri de anlayıp, 
yeni dönemde görev almama ka-
rarından vazgeçmesini istiyoruz. 
Recep Konuk’un bizlerle birlikte 
hizmet etmeye devam edeceğine 
yürekten inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
n METE ALİ MAVİŞ

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Recep Konuk

Karatay’da çiftçilere 1 adet anız (sap) parçalama makinesi ve 7 adet kükürt serpme makinesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. 
Makinelerle hem çiftçinin işini kolaylaştırmak hem de yeni makinelerin çiftçilere tanıtılması amaçlanıyor

Karataylı çiftçiler
teknolojiyle buluştu

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ve Karatay Ziraat Odası Baş-
kanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü proje 
kapsamında Karatay’da çiftçilerin 
kullanması amacıyla 1 adet anız (sap) 
parçalama makinesi ve 7 adet kü-
kürt serpme makinesi dağıtım töreni 
gerçekleştirildi. Karatay Ziraat Odası 
toplantı salonunda gerçekleştirilen 
törene Karatay İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Esat Altuntaş, 
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker, Karatay Ziraat Odası Yö-
netim Kurulu Üyeleri, mahalle muh-
tarları ve çiftçiler katıldı. KOP, Kara-
tay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Karatay Ziraat Odası 
Başkanlığı ortaklığıyla böyle bir proje 
gerçekleştirdiklerini belirten Karatay 
Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavune-
ker, “Sap parçalama ve kükürt ma-
kinelerini teslim etmek üzere burada 
toplanmış bulunmaktayız. Amacımız 
çiftçilerimize piyasaya yeni çıkan ma-
kineleri tanıtmak. Şimdiden hayırlı 
olsun” dedi. 

MUHTARLARA TESLİM EDİLDİ
Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Müdürü Esat Altuntaş da 
projenin detayıyla ilgili bilgiler verdi. 
KOP’un tarıma da destekler verdiği-
ni hatırlatan Altuntaş, bu kapsamda 
Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü ve Karatay Ziraat 
Odası Başkanlığı ile ortak proje ha-
zırladıklarını söyledi. Projenin kabul 
edilmesiyle,  anız (sap) parçalama ve 
kükürt serpme makinelerinin alın-
dığını ifade eden Altuntaş, sözleri-
ne şöyle devam etti, “Bölgemizde 

tarla tarımı yapılmaktadır. Önceden 
bölgede yoğun bir şekilde anız yakı-
mı yapılırdı. Ancak toprağa verdiği 
zararlar nedeniyle yetkililer olarak 
çiftçiyi anız yangınlarına karşı sürekli 
uyardık. Ancak çiftçinin de toprak-
taki anızı yeni ekime hazırlamak için 
temizlemesi gerekiyor. Çiftçi çaresiz 
kalıyordu. Anız parçalama makineleri 
gerçekleştirildi. Biz de bu makineleri 

çiftçiye tanıtıyoruz. Böylece bu maki-
nelerle hem çevreye hem de çiftçilere 
katkı sağlayacağız. 7 adet de kükürt 
makinesi teslim ediyoruz. Toprağın 
kimyasal yapısı var. Topraktaki en 
önemli parametre pH’dır. Üniversite-
de hocalarımız kükürt uygulaması ile 
topraktaki pH’ı düşürebiliriz derlerdi. 
Çiftçiler de bunu uygulamaya çalışır-
dı. Ancak kükürtü toprağa uygulamak 

oldukça zor. Bu makinelerle tarlaya 
ekim yapar gibi kükürt serpilebile-
cek. Sap parçalama ile kükürt serp-
me makinelerini köy muhtarlarımıza 
teslim ediyoruz. Nöbetleşe sistemiyle 
çiftçilerimiz bu makinelerden fayda-
lanabilecek.” Konuşmaların ardından 
makineler muhtarlara teslim edildi. 
Makinelerin önünde fotoğraf çekinile-
rek program sona erdi.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Makineler mahalle muhtarlarına verilmek üzere teslim edildi. 
İhtiyacı olan çiftçiler sıra usulü ile makinelerden faydalanabilecekler.  
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‘Reklam sektörü birlikte hareket etmeli’

Konya Reklamcılar Derneği Baş-
kanı Osman Yavuz yeni yönetim ku-
rulunu bir araya getirerek tanışma 
toplantısı düzenledi.Yeni yönetimin 
kurulunun bir araya geldiği toplan-
tıda Konya’nın reklam sektöründe 

ileri gelen ajansları, tedarikçileri ve 
Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bö-
lümünden Doç.Dr. İmran Aslan’da 
yer aldı. Toplantıda yeni dönem 
de yapılacak faaliyetler konuşuldu. 
Konya Reklamcılar Derneği Başka-

nı Osman Yavuz, Konya’da reklam 
sektörünün büyümesi ve gelişmesi 
için sektörün beraber hareket et-
mesi, nitelikli genç reklamcılar ye-
tiştirmek için hep beraber harekete 
geçmeleri gerektiğini söyledi. Yavuz 

sözlerine yeni yönetimin büyük bir 
özveri ile yola koyulacağı hususun-
da hiçbir şüphesi olmadığını ve bu 
yönetim ile beraber çok önemli işler 
başarmak istediğini söyledi. Doç.Dr 
İmran Aslan üniversite ile sektörün 

beraber hareket etmesi gerektiğini 
ve öğrencilerin deneyim kazanma-
sı, sektörü daha yakından görmeleri 
için ajansların öğrencilere daha fazla 
yer açmasının yararlı olacağını söy-
ledi. 

Hasanzade Yaprak Dönerde ger-
çekleşen toplantıda Dernek Başkanı 
Osman Yavuz tanışma yemeğine 
katılım sağladıkları için yönetim ku-
rulu üyelerine teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz yeni yönetim kurulunu bir araya getirerek tanışma toplantısı düzenledi.

‘Hükümet memura zam 
yerine sadaka veriyor’

Seydişehir Devlet 
Hastanesi yenilendi

CHP Konya İl Başkanı Mehmet 
Ali Ünal, hükümetin memura birin-
ci 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ayda da yüz-
de 3 zam önerisinin yanlış olduğunu 
ve zam yerine memura sadaka ve-
rildiğini söyledi. Hükümetin memu-
ra öngördüğü 3+3 oranındaki zam 
teklifi eleştiren CHP Konya İl Başka-
nı Mehmet Ali Ünal, “ Memurlara 
toplu sözleşme görüşmelerinde hü-
kümet tarafından önerilen birinci 6 
ay yüzde 3, ikinci 6 ayda da yüzde 
3 oranındaki zam teklifi sadakadır. 
Hükümet bu teklifiyle samimi olma-
dığını ortaya koyarken, zam yerine 
sadaka vermek istiyor. CHP olarak 
diyoruz ki, büyüme varsa büyüme-
den çalışanlara, esnafa, memura, 
işçiye, çiftçiye, emekliye pay vere-
ceksin, büyümeyi paylaştıracaksın, 
zenginliği paylaştıracaksın. Türkiye 
büyüdü diye övünüyorsunuz. Sa-
mimi olup, memurlara yapacağın 
zamda bunu göstereceksiniz. 3+3 
diye sadakaya memuru muhtaç 
hale getiriyorsunuz. AK Parti hü-
kümeti memuru, işçiyi, çalışanı, 
emekliyi sadakaya muhtaç hale 
düşürmüş bir iktidardır. Çok açık 
son toplu sözleşme görüşmeleri de 
bunu ortaya çıkarıyor. Yapılan zam 
teklifi adil olmadığı kadar, kabul edi-
lebilir bir teklif değildir” dedi. 

Mehmet Ali Ünal yapılacak 
zammın enflasyon oranında yapıl-
ması gerektiğine dikkat çekerek,

“Hükümet verdiği zammı enf-
lasyon hedefine göre verdiğini 
söylüyor. Hangi enflasyon hedefini 

tutturdunuz? Enflasyon hedefi yüz-
de 6’ymış. Geçen orta vadeli plan-
da enflasyon hedefiniz yüzde 5’ti 
yılsonunda yüzde 10 gerçekleşti. 
Ne zaman ilan ettiyseniz enflasyon 
hedefini iki katı çıkıyor. O zaman 
ilan ettiğinizin memur zammını da 
iki katını vermeniz gereker. Enflas-
yonun altında zam teklif edip daha 
sonra da enflasyon farkını ödemek 
ancak memurun zammını enflas-
yon seviyesinde tutmakla olur. Bu-
rada bir zamdan söz etmek müm-
kün değildir. Bu zam teklifi memura 
hakarettir. Dolayısıyla hükümet bu 
zam teklifini çekmeli ve enflasyon 
oranında zam vermelidir” şeklinde 
konuştu.  n HABER MERKEZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “ Hedefimizde 7.5 milyon bağımsız 
birimin yenilenmesi var. Bu da yıllık 500 bin dönüşümün gerçekleşmesi anlamına geliyor” dedi

‘Depreme dayanıksız 7,5
milyon konut yenilenecek’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğ-
lu, TRT Haber’de yayımlanan “Uz-
man Gözüyle” programının konuğu 
oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğ-
lu, TRT Haber’de yayımlanan “Uz-
man Gözüyle” programında Türki-
ye’de deprem konusu ile devam eden 
kentsel dönüşüm çalışmalarını değer-
lendirdi. Katıldığı canlı yayında ken-
disine yöneltilen soruları yanıtlayan 
Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu, Tür-
kiye’nin yüzde 66’sının deprem kuşa-
ğında yer aldığını belirterek insanların 
kendisini deprem ile yaşamaya hazır-
laması gerektiğini söyledi. Olası bir 
deprem ihtimali üzerine çalışmaların 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan aralıksız sürdürüldüğüne dikkat 
çeken Tuzcuoğlu, “Bilim insanlarının 
görüşleri doğrultusunda bir harita 
hazırladık. 1939’da Erzincan’da yaşa-
nan depremin ardından belirli aralık-
larla yaşanan büyük depremler batıya 
doğru ilerlemiş. 1900’lerden günü-
müze geldiğimizde, düşük şiddetli 
depremlerle birlikte, yaklaşık olarak 5 
bin 905 civarında deprem yaşadık. Bu 
gerçekten yola çıkarak herkesin ken-
di binasının risk durumunu kontrol 
ettirmesi gerekiyor. Yerel yönetimle-
rimizin, kentsel dönüşüm konusunda 
tempo kazanması gerekiyor. Bakanlık 
olarak biz de belediyeleri, şahısları ve 
özel sektörü desteklemek adına ciddi 
bir irade ortaya koyuyoruz” diye ko-
nuştu.

“BAŞARACAK KARARLILIĞA 
VE AZME SAHİBİZ”

Kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında İstanbul’da 1.5 milyon 
bağımsız birimin dönüşmesi gerekti-
ğini dile getiren Müsteşar Yardımcısı 
Tuzcuoğlu, ortaya koyulan hedefler 
doğrultusunda da yılda 100 – 150 bin 
bağımsız birimin dönüşmesi gerek-
tiğini belirtti. Söz konusu hedeflere 
ulaşıldığı takdirde 15 yılın sonunda 
riskli olarak görülen alanların orta-
dan kalkacağını açıklayan Tuzcuoğlu, 
“1999’dan sonra yapılan binalar daha 
sağlam olarak görülüyor. Van dep-
reminde, 2007’de çıkarılan deprem 
yönetmeliğine göre yapılan binala-
rın zarar görmediğine şahit olduk. 
Problem 1999 öncesinde yapılan bi-
nalardan kaynaklanıyor. Yeniden bu 

yapıları sağlam hale getirmek zaman, 
kararlılık ve irade gerektiriyor. Kent-
sel dönüşümde, binaların bir kısmı 
yerinde dönüştürülerek, bir kısmı da 
rezerv alanlara taşınarak çalışmaları 
sürdürülecek. 

Sayın Bakanımızın son dönem-
deki hamleleriyle İlbank ve Bakan-
lığımız bizzat aktör olarak işin içine 
dahil edilerek problemlerin çözülmesi 
amaçlandı. Hedefimizde 7.5 milyon 
bağımsız birimin yenilenmesi var. Bu 
da yıllık 500 bin dönüşümün gerçek-
leşmesi anlamına geliyor. Bunu ba-
şaracak kararlılığa ve azme sahibiz” 
açıklamalarında bulundu. 

Katıldığı canlı yayında kendisine 
yöneltilen Şehircilik Şurası’nın çalış-

malarına ilişkin bir soruyu da cevap-
layan Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğ-
lu, Şura çalışmalarının tamamlanma 
aşamasında olduğunu ve genel kurul 
sürecine girildiğini açıkladı. Şura’da 
ele alınan konu başlıklarını da sıra-
layan Tuzcuoğlu, “Sayın Özhaseki 
göreve gelir gelmez Şura’nın toplan-
masıyla ilgili talimat vermişti. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da açılışını yap-
masıyla çalışmalar başladı. Şehircilik 
Şurası’nda dört ana başlıkta çalışma-
lar yapıldı. Bunlardan biri kentsel dö-
nüşüm konusu. Şura’da 110 ayrı ku-
rum temsilcisi aylardır çalışıyor. Göç 
ve uyum konusu ile yeni yönetimde 
yerel yönetimlerin rolü konularını 
masaya yatırdık” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Devlet Hastanesi 
Başhekim Vekili Yunus Açıkgöz, 
yeni hastane binası inşaatının ta-
mamlandığını bildirdi.  Açıkgöz, 
yaptığı açıklamada, yeni hastane bi-
nasının kesin kabulünün yapıldığını, 
kalan çok küçük işlerin yüklenici fir-
ma tarafından bitirileceğini belirtti.  
Hastanenin yakın bir zamanda res-
mi açılışının yapılacağını ifade eden 
Açıkgöz, şunları kaydetti:  “Mevcut 
hastaneden çok daha büyük ve 
modern olarak TOKİ tarafından 75 
yataklı olarak yapıldı. Hastanenin 
iç mekanı günümüz şartlarına uy-
gun olarak, dijital hastane sistemine 
hazır hale getirilecek. Sağlık Bakan-

lığımız tarafından 5 milyon liraya 
alınan mobilya, mefruşat, tıbbi mal-
zeme ve diğer büro malzemelerinin 
montajı ve düzenleme çalışmaları 
sürüyor. Hastanemiz 14 milyon lira-
ya mal oldu. Hazırlıklar tamamlan-
dığında 25 poliklinikle doktorlarımız 
daha rahat ortamda halkımıza yeni 
cihazlarla hizmet vermeye başlaya-
cak. 

Bölge halkına yeni bir hastane 
kazandırmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Bu  hastanenin yapımında 
devlet büyüklerimize ve bu sürecin 
başından sonuna katkı sunan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.” 
n AA

Konya İHH ve AID’ten sünnet şöleni
Konya İHH ve AID Konya işbirli-

ğinde düzenlenen sünnet şöleninden 
çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. 
Konya İHH İnsani Yardım Derneği 
ve Uluslararası Doktorlar Birliği AID 
Konya işbirliğinde sünnet şöleni dü-

zenlendi.
 Konya İHH Dernek binasında dü-

zenlenen şölene gönüllüler tarafından 
oluşturulan konvoy ile gelen ailelere 
düğün yemeği ikram edildi.

Çeşitli oyunlar ve hediyelerle se-

vindirilen çocukları tebrik eden Konya 
İHH Yetim Birimi Sorumlusu Tekin 
Şavli “Bugün sünnet işlemi gerçekle-
şen yavrularımıza sağlık ve mutluluk-
lar diliyorum.  

Ailelerimizi yalnız bırakmayan ve 

desteklerini esirgemeyen gönüllüle-
rimize teşekkür ederim” dedi. AID 
Konya gönüllüsü doktorlar tarafından 
gerçekleştirilen sünnet işleminin ar-
dından aileler evlerine bırakıldı.
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı 
Mehmet Ali Ünal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, 
TRT Haber’de yayımlanan “Uzman Gözüyle” programının konuğu oldu.



Hırsızlık şüphelisi şahıs bir iş ye-
rinin bahçesinde bulunan köpeği 
sevdikten sonra demir korkuluklar 
arasından çaldı. Hırsızlık anı güvenlik 
kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 15 Ağustos Salı günü mer-
kez Karatay ilçesi Küçükkumköprü 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinen bilgiye göre, Tankutalp Altun-
soy’un 4 aydır yanında bulunan “Naz-
lıcan” isimli köpek gece saatlerinde 
kimliği belirsiz bir kişi tarafından ça-
lındı. Köpeğini iş yerinin bahçesinde 
bulamayan Altunsoy, köpeği için tak-
tırdığı güvenlik kamerası görüntüle-
rini inceledi. Görüntülerde bir kişinin 
bahçe kapısı önünden geçerken, kö-
peği fark edip geri döndüğünü gördü. 
Şahsın demir parmaklıklar arasından 

sevdiği köpeği daha sonra zincirinden 
tutarak demir parmaklıklar arasından 
çekerek çaldığını fark edince duru-
mu polise bildirdi. Polis, kamera gö-
rüntülerindeki şahsın kimliğini tespit 
etmek için çalışma başlattı. Güven-
lik kamerası görüntülerinde hırsız-
lık şüphelisi şahsın bir süre köpeği 
sevdiği ve etrafı kolladığı görülüyor. 
Uygun zamana karar veren şahsın 
köpeği ayaklarından tutarak demir 
parmaklıklar arasından zorla çıkarken 
köpeğin omzunu da kırdığı görülüyor.

“KÖPEK ÇALINACAĞINA KEŞKE BU 
DÜKKAN YAKILSAYDI”

Köpeğin sahibi Tankutalp Al-
tunsoy, annesinin rahmetli olduktan 
sonra boşluğa düştüğünü belirterek, 
“Daha sonra biz bu köpeği aldık. 

“Nazlıcan” bana dost arkadaş oldu. 
Yani bu köpek çalınacağına keşke bu 
dükkan yakılsaydı, keşke bu dükkan 
boşaltılsaydı. Dükkan içerisinde pa-
ram vardı onu çalsaydı, motorumu 
veya arabamı çalsaydı. Gerçekten bu 
kadar peşine düşmezdim, derdim bir 
ihtiyacı olana gitmiştir ama bu bir can 
nasıl kıydın ona” diyerek köpeğini ça-
lan kişinin geri getirmesini istedi.

Altunsoy, köpeğini çalan kişinin 
kendilerini tanıyan birisi olduğunu 
söyleyerek dükkanın kapalı olduğu-
nu fark edince köpeğe yaklaştığını, 
köpeğin ise o kişiyi görünce kuyruk 
salladığını ifade etti. Mahallede köpe-
ğinin çok sevildiğini ve yurt dışından 
komşularının özel hediyeler getirdiği-
ni söyledi.  n İHA 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
19 Ağustos 2017 Cumartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3118

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampo-
le yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Çavuş’un kul-
landığı 59 DC 069 plakalı otomobil, Seydişe-
hir yolu 30. kilometrede kontrolden çıkarak 
şarampole devrildi. 

Kazada sürücü ile aynı aileden Aynur 
(47), Mustafa (21) ve Zeynep Çavuş (20) ya-
ralandı. 

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.   n AA

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun 
Tüfekci, Seydişehir’in Ortakaraören Mahal-
lesi’nde DSİ tarafından yapılacak göletin 2 
yılda tamamlanacağını bildirdi.

Tüfekci, yaptığı açıklamada, Ortakaraö-
ren Göleti’nin 900 bin metreküp suyu depo-
layacağını, proje tamamlandığında Armutlu 
mevkisindeki 73 hektar alanın sulanacağını 
belirtti.

Tarım arazilerine tamamen basınçlı sula-
ma sistemi uygulanacağını anlatan Tüfekci, 
şunları kaydetti: “Çiftçilerimiz alternatif ürün 
çeşidine yönelecekler.”  n HABER MERKEZİ 

Gölet çiftçileri
kalkındıracak

Seydişehir’de
kaza: 4 yaralı

527 sanığın 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘FETÖ Çatı Da-
vasın’da yargılanması için spor salonu hazırlanıyor. Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştir-
diği darbe girişiminin ardından 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 
527 sanık yargılanacak. Konya Adalet Sarayında 527 FETÖ 
sanığının yargılanmasını karşılayacak salonun olmaması 

nedeniyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 
Konya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı tarafından merkez Karatay ilçesinde 
bulunan Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri 12 Eylül’de gö-
rülecek FETÖ Çatı Davası için hazır hale getiriliyor.
n AA

527 FETÖ sanığı spor salonunda yargılanacak

Yol ortasında uyuyakalan alkollü TIR sürücüsünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 2 bin 
507 lira ceza kesildi. Sürücü ise polise, “5 yıl, 10 yıl, istersen 50 yıl el koy” diye karşılık verdi

Alkol aldı, yol 
ortasında uyudu!

Yol ortasında uyuyakalan ve güç-
lükle uyandırılan alkollü TIR sürücü-
sünün ehliyetine 2 yıl süreyle el ko-
nuldu ve 2 bin 507 lira ceza kesildi. 

Alınan bilgiye göre, 21 FB 154 
plakalı tır, merkez Karatay ilçesi Piri 
Esat Caddesi’nde yol ortasında çalışır 
vaziyette durdu. 

Sürücü Serdar Savaş’ın, direksi-
yon başında uyuduğunu gören vatan-
daşlar polisi aradı. 

Kısa sürede olay yerine gelen po-
lis ekipleri, TIR’ın motorunu durdu-
rup anahtarı aldı ve Savaş’ı uyandır-
mak için çaba harcadı. 

Bir süre sonra uyanan sürücü, ça-
lışmayan TIR’ı sürmeye çalıştı. 

Polisin ısrarına rağmen sürücü 
koltuğundan inmeyen Savaş, çevre-
dekilerin yardımıyla yan koltuğa alın-
dı ve araç yoldan kaldırıldı. 

Karatay Belediyesi Otobüs ter-
minaline götürülen TIR’dan indiğin-
de güçlükle ayakta durabilen Serdar 
Savaş, polisin ısrarına rağmen sürücü 
belgesi ve kimliğini vermedi. 

Bir süre sonra ikna olup ehliyetini 
polise teslim eden Savaş, bu kez al-

kolmetreye üflememekte ısrar etti. 
Polisin, alkolünün ölçülememesi 

durumunda ehliyetine 6 ay yerine 2 
yıl el konulacağı yönündeki uyarıları 

üzerine Savaş, “5 yıl, 10 yıl, istersen 
50 yıl el koy” diye karşılık verdi. 

Bunun üzerine Savaş’a 2 bin 507 
lira para cezası yazıldı ve ehliyetine 2 

yıl süreyle el konuldu. 
Trafikten men edilen tır ise polis 

ekiplerince otoparka götürüldü. 
n AA 

Köpeği önce sevdi, daha sonra çaldı!

Ceza kesilmesine rağmen
kazalar engellenemiyor!

Yaklaşan Kurban Bayramı ve 
açıklanan 10 günlük izinin ardından 
bir çok insan yurdun çeşitli yerlerin-
de tatil planları yaparken, uzman-
lar tatile çıkacakları karayolunda 
kurallara uygun araç kullanmaları 
konusunda uyarıyor. Interpress’in 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ha-
zırladığı 2017 Trafik verilerini ince-
leyerek elde ettiği sonuçlara göre, 
sadece Temmuz ayında toplam 40 
bin 465 kazada 429 insanımızın ya-
şamını yitirdiği tespit edildi. İncele-
meye göre, yılbaşından bu yana sü-
rücüler başta olmak üzere yayalara, 
yolculara ve araç plakasına toplam 
5 milyon 512 bin 931 adet ceza ke-
silirken bu cezaların toplam parasal 
değerinin ise 1 milyar 462 milyon 
732 bin 516 TL olduğu belirlendi. 
Bu kadar çok ceza kesilmesine rağ-
men, yılbaşından bu yana Türkiye 
genelinde 231 bin 42 trafik kaza-
sında toplam 1.939 kişinin hayatını 
kaybettiği ortaya çıktı. Meydana ge-
len kazalarda 168 bin 988 vatanda-
şımızın ise yaralandığı belirlendi. 

600 bine yakın araç, 70 bine ya-
kın sürücü trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi 
Başkanlığı’nın hazırladığı çalışma-
ya göre, 21 milyondan fazla aracın 

bulunduğu ülkemizde yılbaşından 
bu yana 581 bin 561 araç trafikten 
men edilirken, toplam 30 milyona 
yakın sürücüden 59 bin 731 sürü-
cünün alkollü araç kullanmaktan, 2 
bin 880 sürücünün 100 Ceza Pua-
nının doldurmaktan, 73 sürücünün 
5 kez hız limitini aşmaktan ve 4 bin 
609 sürücünün ise diğer suçlardan 
dolayı bu yıl içerisinde sürücü bel-
gelerine el konulduğu belirlendi. 

Trafik kazalarına neden olan un-
surlar incelendiğinde, 105 bin 840 
kazanın sürücü hatalarından kay-
naklandığı saptandı. 10 bin 168 ka-
zanın ise yayalar yüzünden meyda-
na geldiği tespit edildi. Sürücülerin 
en çok aşırı hızlı gitmeleri sonucu 
kaza yaptıkları belirlenirken, ikinci 
sırada kavşak, geçit ve kaplamanın 
dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine 
uymamanın yer aldığı anlaşıldı. Ka-
zaların oluş şekilleri incelendiğinde 
ise en fazla kaza yandan çarpma 
şeklinde olurken, yayaya çarpma, 
yoldan çıkma ve arkadan çarpma 
öne çıkan diğer kaza çeşitleri olarak 
dikkat çekti. Ayrıca Medya Takip 
Ajansı Interpress’in yılbaşından bu 
yana yapmış olduğu incelemeye 
göre yazılı basın ve internette trafik 
kazalarıyla ilgili 403 bin 717 haber 
çıktığı tespit edildi.  n HABER MERKEZİ

Köpeğin sahibi Tankutalp Altunsoy, 
köpeğini çalan kişinin kendilerini 
tanıyan birisi olduğunu söyledi

Polisin ısrarına rağmen sürücü koltuğundan inmeyen Savaş, çevredekilerin yardımıyla yan koltuğa alındı ve araç yoldan kaldırıldı.
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‘Konuk, kararını tekrar istişare etmeli’ MEC Vakfı, kurbanda sevindirecek
Çumra Belediye Başkanı Meh-

met Oğuz, AK Parti Karaman 
Milletvekili ve Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk’un Panko-
birlik’in 65. Olağan Genel Kuru-
lu’nda yeniden aday olmayacağını 
açıklamasına ilişkin, “Almış olduğu 
ani kararı tekrar istişare etmesini 
istiyoruz” ifadesini kullandı. Oğuz, 
Belediye Meclisi Olağanüstü Top-
lantısı’nda Konuk’un kararına ilişkin 
Meclis üyelerince hazırlanan ortak 
bildiriyi okudu.

Bildiride, şu ifadelere yer veril-
di: “Meclis üyelerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ve çiftçilerimizden 
gelen yoğun arzu ve istek üzerine 
ilimizin, ülkemizin yetiştirdiği eski 
Çumra Belediye Başkanımız, Ka-
raman Milletvekilimiz, Tarım ve 
Köy işleri Komisyon Başkanımız ve 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk Bey’in dün almış olduğu 
ani kararı tekrar istişare etmesini 
istiyoruz. Kendisiyle yola devam 
edilmesinin ülkemizin ve dünyanın 
geçirdiği badirede daha doğru ve 

daha güzel bir karar olacağı kanaa-
tindeyiz. Aksi durumda bu olaydan 
tüm ülke etkilenebilir. 

10 bin çalışanı ile 65 bin ortağı 
var ve çiftçilerimizin ürettiği 450 
milyon lira kadar Konya Şeker’e tes-
lim edilmiş ürünümüz var. Herhan-
gi birinin sekteye uğraması halinde 
ilimiz ve ülkemiz ekonomisine zarar 

geleceğinden, Başkanımızın kararı-
nı tekrar istişare ederek, düşünme-
sini arzu ediyoruz.”

Toplantıda, Çumra Belediyesi 
ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle, 
Çumra’ya yapılacak Çumra Ziraat 
Fakültesi protokolü için oy birliğiyle 
karar alındı. 
n HABER MERKEZİ

Mahmud Es’ad Coşan (MEC) 
Vakfı tarafından düzenlenecek 
“100 Bin Tebessüm Uluslararası 
Kurban Organizasyonu” için hazır-
lıklar başladı.   

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştiri-
lecek organizasyonda, dünyanın 
dört bir yanındaki hayırseverler-
den alınacak vekaletlerle kesilecek 
kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine elden 
teslim edilecek.  Vakıftan yapılan 
yazılı açıklamada, bu yılki organi-
zasyonda Endonezya’da, günde 1 
doların altında gelirle yaşama tu-
tunmaya çalışan yüzbinlerce aileye 
kurban etlerinin ilk elden ulaştırı-
lacağı bildirildi. Açıklamada, “Bu 
yıl organizasyonumuzda küçükbaş 
kurban bedeli 240 Avustralya do-
ları yani 690 liradır. Daha önce 
olduğu gibi, sadece internet üze-
rinden gerçekleştirilecek vekalet 
işlemleriyle ilgili detaylı bilgiye 
www.100bintebessum.org adre-
sinden ulaşılabilir” denildi. Kurban 
etlerinin Endonezya’da dağıtılması-
na ilişkin ise açıklamada şu ifadeler 

yer aldı:
“Müslümanlarla ilgili gündem 

hep Orta Doğu olsa da Asya Pa-
sifik’teki Müslüman nüfus Orta 
Doğu’nun 3 katıdır. Bu bölge, kü-
resel güçlerin sürekli ilgi odağında 
bulunan, diğer Müslüman ülke-
ler tarafından genellikle unutulan 
önemli bir bölgedir. Gerek sömürge 

döneminde, gerekse bağımsızlık 
sonrasında yürütülen yoğun faa-
liyetlerle Endonezya halkı İslami 
kimliğinden, maddi ve manevi de-
ğerlerinden uzaklaştırılmaya çalı-
şılmaktadır. Buna rağmen İslam’ı 
gereği gibi yaşamaya çalışanların 
sayısı da az değildir.” 
n AA

‘Nişasta bazlı şeker, 
şekerin alternatifi olmaz’

Kayseri Şeker 62nci olağan 
Genel Kurulunda konuşan Kayseri 
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Akay nişasta bazlı 
şekerin, şekerin alternatifi olmaya-
cağını ancak rakibi olduğunu söyle-
di.  15 Temmuz Şehitleri Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen genel 
kurul toplantısına Yönetim Kurulu 
Başkanı Turhan Özer, Başkan Vekili 
Atilla Yalçın Yönetim Kurulu Üye-
lerinden Abdulkadir Güneş, İsmail 
Avşar Nizamettin Çatak, Abdullah 
Borazan, Özelleştirme İdaresi adına 
Haydar Alkan, Kayseri Pancar Koo-
peratifi Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim 
Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, 
Hurşit Dede, Halis Lektemur, De-
netim Kurulu Üyeleri, Avukat Kaan 
Savruk, Mehmet Güntay, Menderes 
Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Ge-
nel Müdür V. Osman Canıtez,Genel 
Müdür Yardımcıları, Kayseri Şe-
ker’in İştirakleri olan Panpet, Pane-
nerji, Pandoğa, Kayseri Şeker Lidaş, 
PanPa, Pankent Şirket yöneticileri,-
Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü 
İsmet Aksoy, Şeker İş Sendikası 
Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı 
katıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve aynı zaman-
da Divan Başkanı olan Turhan Özer 
tarafından onaya sunulan Kayseri 
Şeker Fabrikasının 01.05.2016- 
30.04.2017 tarihleri arasındaki 
faaliyet yılına ait faaliyet raporu, bi-
lanço ve kar zarar hesabı oy birliği 
ile kabul edildi.

Kayseri Şeker’in yüzde 56’lık 
hissesinin Kayseri Pancar Koopera-
tifine, yüzde 10’luk hissesinin Tür-
kiye Varlık Fonu, yüzde 1’i Başba-
kanlık Özelleştirme idaresi, yüzde 
4.9’u Pankobirlik ve Pancar Motor, 
Konya Şeker, Amasya Şeker, Beta 
Ziraat Şirketleri ve Balıkesir, Alpul-
lu, Kastamonu, Eskişehir, Afyon, El-
bistan, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, 
Dinar, Elazığ, Sivas, Akşehir-Ilgın, 
Muş, Ankara, Çorum, Erzurum, 

Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir 
Pancar Ekicileri Kooperatiflerine ait 
olmak üzere olmak üzere 31 ortağı 
bulunduğu belirtildi.

Kayseri Şeker’in en büyük ortağı 
olan Kayseri Pancar Kooperatifinin 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Akay, Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmasında; Şeker Kurulunda 
atama yapılmamasından kaynaklı 
olarak kota harici nişasta bazlı şeker 
üretimi yapıldığını ve sektördeki de-
netimsizliğin arttığını kaydetti. Baş-
kan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere Şeker Sektörü 
Şeker Kurumu tarafından oluştu-
rulan bir kurul tarafından yönetili-
yordu. Şeker Kurumu Türkiye’de 
şeker sektöründe kotaları varıncaya 
kadar hem sektörü düzenleme hem 
de denetleme konusunda faaliyet 
yürütüyor idi ama bir senedir şeker 
kuruluna atama yapılmadı. Şeker 
kuruluna atama yapılmadığı için 
şeker sektöründe denetimsizlik ma-
alesef ön plana çıkmaya başladı.

Şeker Fabrikalarının bu dene-
timsizlik karşısında yapacak bir şeyi 
yok. Bu denetimsizlik işinden nişas-
ta bazlı şeker üreten firmalar kota 
harici de üretim yapmak suretiyle 
yararlanmaya başladılar Bundan 
dolayı da biz ve Bizim gibi şeker 
fabrikaları da şeker satışlarında bu 
manada sorunlar yaşanmaya baş-
landı.”

Kayseri Şeker’in her şeye rağ-
men hedeflerinde her hangi bir 
sapma olmadığını belirten Başkan 
Akay, Kayseri Şeker’in öz kaynağın-
da 2011 yılından 2017 yılına kadar 
olan 6 yıllık dönemde 176.728.822 
TL den 771.938.660 TL yükseltile-
rek yüzde 337’lük artış ile bir Türki-
ye rekoruna daha imza atıldığını ve 
Kayseri Şeker’in tarihinde ilk defa 
ortaklarına son iki senedir kar payı 
dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Genel Kurul katılımcıların gö-
rüşlerini belirtmesinin ardından 
sona erdi.
n İHA

SÜ’de ‘Uluslararası Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi’ başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Diğer ülkelerle rekabet edebilecek alt yapıya, birikime, akademik kadroya ve insan gücüne sahibiz” dedi 

‘Diğer ülkelerle rekabet 
edebilecek güce sahibiz’

Selçuk Üniversitesi Fen Fakülte-
si Fizik Bölümü tarafından organize 
edilen ‘Uluslararası Yarı İletken Mal-
zemeler ve Aygıtlar Kongresi’ baş-
ladı. 3 gün boyunca devam edecek 
kongrede 65 sözlü, 112 poster sunu-
mu gerçekleştirilecek. 

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen kongre açılışına 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Ardahan Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir 
Aydoğan, Selçuk Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
İbrahim Karabulut, Fen Fakültesi Fi-
zik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi 
Şükür Kılıç, yerli ve yabancı öğretim 
üyeleri ile öğrenciler katıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Kongre Başkanı Fen 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ömer Faruk Yüksel, “Selçuk Üniver-
sitesi olarak aygıt fiziği ve yarı iletken 
teknolojileri ile ilgili araştırmaları 
öncelikli alan olarak belirledik ve bu 
konu ile ilgili olarak beş yıllık bir Stra-

teji Belgesi hazırlayıp TÜBİTAK’a 
sunduk. Belirlediği amaçlar doğrul-
tusunda araştırmalarına devam eden 
Selçuk Üniversitesi, konu ile ilgili 
son teknolojik gelişmelerin tartışıl-
ması ve işbirliklerinin oluşturulması 
amacı ile bu yıl ilk olarak Uluslararası 

Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar 
Kongresi’ni üniversitemizin ev sa-
hipliğinde düzenlemekteyiz. 3 gün 
boyunca devam edecek kongrede 
toplam 65 sözlü, 112 poster sunumu 
gerçekleştirilecek. Tam metin olarak 
sunulan bildiriler Web of Science ve 
Scopus tarafından indexlenen Mate-
rials Today:Proceedings dergisinde 
basılacak. Bu kongrenin yarı iletken 
teknolojileri ile ilgili son yıllardaki 
araştırmaların ve gelişmelerin tartı-
şılması ve yeni işbirliklerinin oluştu-
rulması ile ilgili olarak önemli yarar-
lar sağlaması bekleniyor” dedi.

REKTÖR ŞAHİN, “ÜNİVERSİTELER 
ÜLKELERİN VİZYONUNU BELİRLER”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ise, “Üniversiteler 
ülkelerin gelişmesinde son derece 
önemli kurumlardır. Ülkenin ihtiyacı 
olan teknik ve eğitimli insanları ye-
tiştirir, teknolojiyi geliştirir ve bunu 
üretime dönüştürür. Üniversiteler 
ülkemizin ve milletimizin gelişmesi 
için çok önemli görevleri üstlenmiş-

lerdir. Biz Selçuk Üniversitesi ola-
rak Selçuklu mirasını temsil eden 
bir kurumuz, sosyal alanda çok de-
ğerli fakültelerimiz yüksekokulları-
mız, meslek yüksekokullarımız var. 
Mühendislik alanında ise teknoloji 
ve sağlık alanında çok ilerdeyiz ve 
güçlüyüz. Ülkemizdeki birçok üni-
versitesinin önündeyiz. Mühendislik 
ve temel bilim alanlarında yapılacak 
çalışmalar ülkemizin önünü açacak 
çalışmalardır. 

Yarı iletkenlik konusunda ve 
güneş enerjisinde ülkemiz ve Kon-
ya’mız çok önemli bir konumda. Ge-
lişmiş ülkelerin elinde tutmak için 
uğraştığı ileri teknolojiyi ülke olarak 
geliştirme noktasında iyi durumda-
yız. Diğer ülkelerle rekabet edebile-
cek alt yapıya, birikime, akademik 
kadroya ve insan gücüne sahibiz. 
Selçuk Üniversitesi olarak yarı ileten-
ler alanında yapabileceğimiz önemli 
gelişmeler, atılımlar, hamleler en üst 
seviyeye yerleşebilecek konumda-
dır”  diye konuştu.  n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin
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Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi 
konusunda lider konumda olan fabrikamıza, 
aşağıdaki mesleklerde çalışanlar alınacaktır.

* PLASTİK 
ENJEKSİYON USTASI
* MOBİLYA USTASI

* MOBİLYA 
DÖŞEME USTASI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere

•CNC TORNA, 
• CNC İŞLEME 

MERKEZİ
•DÖVME PRES 
OPERATÖRLERİ 

Vasıflı Vasıfsız Ekip 
arkadaşları 

aramaktayız.
Müracatlar şahsen yapılacaktır

FMC Hidrolik SİST.OTO.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi 

Ulukavak Sk.  No:05 Selçuklu/Konya

0332 239 01 51

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe Zemin üstü 1. Kat 
115m2   2+1 dairem satılıktır.

GSM: 0533 359 55 09
Bosna  Hersek Mahallesi’nde   Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ZİYAUSTA HİDROLİK LTD.ŞTİ(HİPOMAK)

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
SATIŞ DESTEK ELEMANI 

ARANMAKTADIR
- EN AZ LİSE MEZUNU

- 25-30 YAŞ ARASI

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

- EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLAN

- EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İrtibat
0555 983 62 61

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKELEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN
- 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ÇAYCI

- FORKLİFT OPERATÖRÜ + ŞOFÖR
- MONTAJ BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK ELEMAN
- DEPOCU ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

İNSAN KAYNAKLARI bölümünde çalıştırılmak üzere 
eleman alınacaktır.

 Şehir içi araç kullanacak, SRC ve PSİKOTEKNİK belgesi 
bulunan Servis Şoförü alınacaktır. 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum sağlayabilecek 
BAY-BAYAN personel alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Adres : B.Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi
Evrenköy Caddesi No:4 Selçuklu/KONYA

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

· MONTAJ ELEMANLARI
· KAYNAKÇILAR
· CNC OPERATÖRÜ 
(PROĞRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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Yurt genelinde 1 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında 52 ilde yaşanan 149 boğulma vakasında 63’ü çocuk 174 kişi hayatını kaybetti. 
Ülke genelinde boğulma vakası en fazla denizlerde yaşanırken, buralarda 13’ü çocuk, 5’i yabancı turist olmak üzere 60 kişi boğuldu

78 günde 174 kişi boğuldu
Türkiye genelinde etkisini sürdü-

ren sıcaklardan bunalanların serinle-
mek için girdikleri deniz, göl, baraj ve 
kanal gibi yerlerde son 78 günde 63’ü 
çocuk 174 kişi boğuldu.

Yapılan tüm uyarılar ve alınan ön-
lemlere rağmen bu yaz mevsiminde 
de boğulma olaylarının önüne geçi-
lemedi. Son olarak dün Şanlıurfa’nın 
Viranşehir ilçesinde serinlemek için 
tahliye kanalına giren 3 çocuk ile Ha-
tay’ın Antakya ilçesinde serinlemek 
için Asi Nehri’ne giren 

Yurt genelinde 1 Haziran-17 
Ağustos tarihleri arasında 52 ilde ya-
şanan 149 boğulma vakasında 63’ü 
çocuk 174 kişi hayatını kaybetti. Ülke 
genelinde boğulma vakası en fazla 
denizlerde yaşanırken, buralarda 13’ü 
çocuk, 5’i yabancı turist olmak üzere 
60 kişi boğuldu.

Göletlerde 12’si çocuk, 1’i Suriyeli 
31 kişi; derelerde 19’u çocuk, 6’sı Su-
riyeli 42 kişi; barajlarda 7’si çocuk, 1’i 
Suriyeli 20 kişi; sulama kanallarında 
10’u çocuk, 2’si Afganistanlı 18 kişi; 
havuzlarda 1’i çocuk 2 kişi ve şelalede 
de 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Boğulma olaylarının en fazla ya-
şandığı iller ise Şanlıurfa, Antalya ve 
Adana oldu. Şanlıurfa’da yaşanan 12 
boğulma vakasında 16 kişi, Antal-
ya’da 12 boğulma olayında 14 kişi, 
Adana’da da 4 vakada 6 kişi yaşamını 
yitirdi.

TÜRKÇE VE ARAPÇA BROŞÜRLE RİP 
AKINTISINA KARŞI UYARI 

Hava sıcaklıklarının yükselmesiy-
le denize girenlerin artması dolayısıy-
la Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz 
Şube Müdürlüğü ekipleri, boğulma 
vakalarının önüne geçmek amacıyla 
vatandaşlara uyarıda bulundu.

Polis ekipleri, 10 bin Arapça ve 
Türkçe broşür dağıtarak vatandaşları 
rip akıntısı ve boğulmalara karşı dik-
katli olmaları yönünde uyardı. 

Dalgıçlar da Karadeniz sahilin-
de sıklıkla görülen rip akıntısı, kum 

kayması ile dalgalı günlerde denize 
girilmemesi, güvenlik şamandıraları-
nın geçilmemesi ve ikazlara uyulması 
konusunda telkinde bulundu. 

Antalya Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri de vatandaşlara, boğulmalara 
karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı 
uyarı broşürü dağıttı.

SULAMA KANALI YERİNE PORTATİF 
HAVUZLARDA YÜZÜYORLAR 

Adana’da yaz aylarında sulama 
kanallarında yaşanan boğulma olay-
ları nedeniyle harekete geçen Seyhan 

Belediyesi, farklı bir uygulamayı ha-
yata geçirdi.

Seyhan Belediyesince, kent mer-
kezinden geçen sulama kanallarında 
yaz aylarında birçok çocuğun boğul-
ması nedeniyle, farklı mahallelerdeki 
25 okulun bahçesine portatif yüzme 
havuzu kuruldu. 

Ücretsiz faydalanılan 10 metre 
eninde, 20 metre uzunluğunda ve 
1,5 metre derinliğindeki havuzlar-
la sulama kanallarına gitmelerinin 
önüne geçilen çocuklara, antrenörler 

eşliğinde temel yüzme eğitimleri veri-
liyor. 6-13 yaş grubundaki çocukların 
faydalanabildiği havuzlarda, güvenlik 
görevlileri bulunduruluyor.

“YAŞAMA KULAÇ AT 
PROJESİ” BAŞLADI 

Boğulmaların en sık yaşandığı 
kentlerden olan Adana’da bu tarz 
olayları önleyebilmek için “Yaşama 
Kulaç At” adlı proje de başlatıldı. 

Adana Valiliğince koordine edilen 
Güney Adana Kalkınma Projesi kap-
samında Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğünün yürüttüğü “Yaşama 
Kulaç At Projesi”, kentin güneyinde-
ki 12 mahalleyi kapsıyor. Geçen ay 
başlatılan proje kapsamında 6-16 yaş 
arası çocuklara yüzme eğitimi verili-
yor.

CANKURTARANLAR KOCAELİ 
SAHİLLERİNDE GÖREVDE

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını 
Engelleme Merkezi (KOSKEM), 170 
cankurtaran ekibiyle sahillerde boğul-
ma vakalarına müdahale ediyor. 

Cankurtaranlar, Marmara De-
nizi’nde Karamürsel sahilindeki Al-
tınkemer ve Darıca Bayramoğlu ile 
Karadeniz’de Kandıra sahilindeki Ba-
ğırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kum-
cağız ve Cebeci halk plajlarında hafta-
nın 7 günü hizmet veriyor.

KOSKEM ekipleri, son bir haftada 
boğulma tehlikesi geçiren 182 kişinin 
hayatını kurtardı. 

PLAJ 112’Sİ İŞBAŞINDA 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, yaz se-

zonunda vatandaş ve turist yoğunlu-
ğunun bulunduğu sahil beldeleri için 
ek tedbirler alarak motosikletli ekipler 
oluşturdu. 

Termometrelerin 40 derece-
yi gösterdiği İzmir’de Çeşme, Urla, 
Seferihisar, Dikili ve Menderes ilçe-
lerinde ambulans sayısı artırılırken, 
plajlarda devriye gezen motosikletli 
sağlık ekipleri, rahatsızlananlara anın-
da müdahale ediyor. 

İzmir’de ilk kez bu yıl uygulamaya 
başlayan çalışma kapsamında doktor 
ve paramediklerden oluşan 112 Acil 
Sağlık ekipleri, sıcaktan etkilenen ve 
boğulma tehlikesi geçiren vatandaş-
lar başta olmak üzere herhangi bir şe-
kilde rahatsızlık geçirenlere ulaşmaya 
çalışıyor. 

Ellerindeki ilk yardım çantalarıyla 
sıcağa aldırış etmeden plajlarda görev 
yapan ekipler, sahil boyunca yürürken 
yaptıkları gözlemler sırasında hasta 
olduğunu düşündüğü ya da hastalık 
belirtilerini fark ettiği vatandaşlara 
anında müdahale ediyor. 

Muayeneye hastaların tansiyonla-
rını ölçerek başlayan ekipler, ardından 
fiziki muayene yapıyor, hastaneye 
sevki gerektirecek bir durum yoksa 
sıcak hava ile ilgili uyarılarda bulunu-
yor. 
n AA 

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı iller ise Şanlıurfa, Antalya ve Adana oldu. Şanlıurfa’da yaşanan 12 boğulma 
vakasında 16 kişi, Antalya’da 12 boğulma olayında 14 kişi, Adana’da da 4 vakada 6 kişi yaşamını yitirdi.





Osmanlı İmparatorluğunda, dö-
nemin önemli kişilerinden Rüstem 
Paşa, Kürkçü Sinan ve Zahire Nazırı 
Ahmet Ağa gibi isimler tarafından 
yaptırılan Rüstem Paşa, Eski ve Orta 
Camileri mimari motifleri ve süsle-
meleriyle dikkat çekiyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve 
Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Fatih Köse, Tekirdağ’ın Osmanlı 
döneminden kalma camilerinin süs-
lemeleri ve yapılarıyla hala ayakta 
olduğunu ve dönemin tarihi izlerinin 
camilerde yaşatıldığını kaydetti.

Köse, yaptığı açıklamada, Os-
manlı döneminden günümüze kadar 
kalan binlerce tarihi eserin bulundu-
ğunu, bunlardan birisinin de 1553 
yılında Mimar Sinan tarafından inşa 
edilen Tekirdağ’daki Rüstem Paşa 
Camisi olduğunu söyledi.

Rüstem Paşa’nın Kanuni Sultan 
Süleyman’ın damadı olduğunu, İs-
tanbul, Edirne gibi şehirler başta ol-

mak üzere birçok şehre mimari eser-
ler bıraktığını belirten Köse, “İlk önce 
külliye olarak kurulan Rüstem Paşa 
Külliyesinden sadece cami ve bedes-
ten kaldı. Rüstem Paşa Camisinde 
celi sülüs tarzında yazılmış hüsnü 
hatlar yer almaktadır. Bu Rumeli’de 

ve Anadolu’daki eski yapılarda var. 
Ayrıca kurşun kalem ve mürekkeple 
yazılan yazılar var. Bunları yazan ki-
şiler yazılarında dua etmiş, şiir yaz-
mış, nasihatte bulunmuş, dini motifli 
ve dünyevi de yazılar var. Bu yazılar 
o dönemi yansıtıyor.” ifadelerini kul-

landı.
Köse, Rüstem Paşa Camisinin Te-

kirdağ’ın en önemli yapılarından biri 
olduğunu ve mimari eserin, geçmişte 
denizden bakıldığında şehrin silüetini 
yansıttığını kaydetti.

Eski ve Orta Cami
Tekirdağ’ın Osmanlı dönemin-

de İstanbul ve Bursa gibi şehirlerin 
lojistik merkezi olduğunu dile geti-
ren Köse, Eski Caminin de dönemin 
önemli eserlerinden olduğunu ve 
caminin 1830 yılında zamanın Zahi-
re Nazırı Ahmet Ağa tarafından yap-
tırıldığını ifade etti.Köse, Hükümet 
Caddesi’nde bulunan Orta Cami’nin 
ise Abdülmecid döneminde, 1855 yıl-
larında Kürkçü Sinan tarafından yap-
tırıldığını belirtti.

Ahşap çatıyla örtülü caminin mi-
naresinin çok ince olduğunu aktaran 
Köse, eserin Rüstem Paşa ve Eski 
Caminin ortasında yer aldığı için Orta 
Cami adını aldığını sözlerine ekledi.
n AA
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Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yö-
nelik soruşturma kapsamında Seydişehir 
ilçesinin esnaf yapılanmasından sorumlu 
olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı 
bulunan kişi, Romanya’dan ülkeye dönüşte 
Konya Havaalanı’nda yakalandı. Seydişehir 
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruştur-
ma kapsamında, hakkında yakalama kararı 
bulunan iş adamı Metin T’nin 13 aydır firari 
olduğu belirlendi.
FETÖ’nün Seydişehir’deki esnaf yapılan-
masının mütevelli heyeti üyesi olduğu öne 
sürülen zanlı Metin T, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.  n AA

Karaman’da park halindeki köy midibüsü 
yanmaktan son anda kurtarıldı. Olay, sabah 
09.30 sıralarında Yeni Mahalle Yeşil Cami 
önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet G.’ye ait olduğu öğrenilen 
park halindeki Taşkale köyüne ait 07 LY 
920 plakalı midibüsten dumanların çıktığını 
gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise 
bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre 
güvenliği alırken, itfaiye de dumanların çık-
tığı midibüse müdahale etti. Midibüs hasar 
görmeden söndürülürken, yangının elektrik 
kontağından dolayı çıktığı tahmin ediliyor.
n İHA

Köy midibüsü az 
kalsın yanıyordu

FETÖ’den aranan
şahıs yakalandı

Kulu’da, seyir halindeki kamyon ve otomobilde yangın 
çıktı.  Alınan bilgiye göre ilk araç yangını Ankara-Konya kara 
yolunda, Kulu Makası mevkisinde meydana geldi. Veli Teke 
idaresindeki 33 NBF 44 plakalı kamyonun motorundan çıkan 
dumanları gören şoför, aracını emniyet şeridine çekerek Jan-
darma ve İtfaiyeye haber verdi.

Jandarma tarafından güvenlik önlemi alınan yolda, itfa-

iye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. 
Kısa süreliğine kapatılan yol, tekrar trafiğe açıldı.  İkinci araç 
yangını ise Küçük Sanayi Sitesi Caddesi’nde seyir halindeki 
Yunuş Aktaş’ın kullandığı 68 DN 168 plakalı otomobilde 
gerçekleşti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.  Her iki olayda 
da araçlarda hasar oluştu.   n AA

Kamyon ve otomobilde yangın çıktı

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, bugün temeli atılacak Lojistik Merkezle ilgili 
değerlendirmede bulunarak, “Sadece Konya’nın değil tüm şehirlerin ihracatını artıracak” dedi

‘Lojistik Merkez 
ihracatı artıracak’

Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, Başbakan Bi-
nali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan’ın katılımıyla temeli atılacak olan 
Konya-Kayacık Lojistik Merkez’le ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 

Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla 
temeli atılacak olan Konya - Kayacık 
Lojistik Merkez’le ilgili değerlendir-
melerde bulunan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, bu-
gün itibariyle Lojistik Merkez projesi-
nin Konya için olmazsa olmaz bir yatı-
rım haline geldiğini söyledi. MÜSİAD 
Konya’nın kentin geleceğine ışık tuta-
cak birçok projeye imza attığını vur-
gulayan Başkan Okka, “Uzun yıllardır 
çalıştığımız ve devlet projesi haline 
dönüşen Lojistik Merkez projemizle 
ilgili ilk kazmayı nihayet vuruyoruz. 
Bu adım MÜSİAD Konya ailesini ol-
dukça memnun etmiştir” dedi.

Temeli atılacak olan Konya Lo-
jistik Merkez projemizi 2005 yılında 
filizlendiğini kaydeden Okka, “Konya 
Lojistik Merkez projemizi hazırlaya-
rak gerekli mercilere ilettik. TCDD, 
Konya’da Lojistik Merkez Projemizi 
2005 yıllarında 300 bin metrekarelik 
bir alanda yatırım planına aldı. MÜ-
SİAD Konya olarak süreci yakından 
takip etmek ve gerekli müdahaleler-
de bulunulması için Lojistik Komite-
mizi kurduk. 6. Dönem Başkanımız 
Dr. Lütfi Şimşek’in başkanlığında 
kurduğumuz komite 200’ün üzerin-
de ziyaret gerçekleştirdi. Komitemiz 
Konya’nın Lojistik Merkezine ihtiyacı 
olduğunu kapı kapı dolaşarak anlattı. 
Komitemiz, 300 bin metrekarelik bir 
alanın sadece yük indirme bindirme 
istasyonuna yeteceğini, ilerleyen dö-

nemlerde bu alanın lojistik merkez 
olarak yetersiz kalacağını yaptığı ça-
lışmalarla ortaya koydu. Konya’nın 
kanaat önderleriyle Ankara’da ger-
çekleştirdiğimiz ziyaretlerde Lojis-
tik Merkezin büyütülmesi talebinde 
bulunduk. Ardından TCDD çalışma-
sını tekrar gözden geçirerek, Lojis-
tik Merkez alanının önce 1 milyon 
metrekareye çıkartılması daha sonra 
ise 1 milyon 350 bin metre karelik 
bir alana çıkarma kararını aldı. Bu 
süreç içerisinde Lojistik Komitemiz 
önemli çalışmaların altına imza attı. 
Çok sayıda toplantı ve konferanslar 
düzenledik. Bunlara örnek verecek 
olursak; Konya’da dönemin Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu beyin de 
katılımıyla Lojistik Türkiye İstişare 
Toplantısını gerçekleştirdik. Daha 
sonra MEVKA’nın da desteği ile ‘TR 
52 Konya- Karaman Bölgesi Lojistik 
Strateji Planı Ön Hazırlık Raporunu’ 

yayınladık. Mersin’de Dönemin Eko-
nomi Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mersin, 
Konya, Karaman Valileri ile bu 3 ilin 
milletvekilleri, Belediye Başkanları 
ve işadamlarının katılımlarıyla Kon-
ya-Karaman-Mersin Lojistik Buluş-
masını gerçekleştirdik. Bu toplantı-
larla sınırlı kalmayarak projemizin 
hayata geçmesi için çalışmalarımızı 
sürdürdük. Süreç beklediğimizden de 
uzun oldu. Bu süreç bizleri umutsuz-
luğa sürüklemedi. Merakla beklediği-
miz haber ise Aralık 2016 tarihinde 
geldi. Kentimize büyük katkı sağla-
yacak olan Konya Lojistik Merkezi’nin 
ihalesi gerçekleştirildi. Temeli atıla-
cak olan Lojistik Merkez Projesi, sade-
ce Konya’nın değil bölgemizdeki tüm 
şehirlerin ihracatını artıracaktır. Pro-
jenin başlangıcından itibaren bugüne 
kadar emeği geçen ve tüm çalışmala-
rında eşitlik ilkesi ile Konya’nın men-

faatlerini göz önünde bulunduran 
MÜSİAD Konya önceki Dönem Baş-
kanlarımıza, yönetim kurulu üyele-
rimize ve komitede görevli arkadaş-
larımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Ayrıca, projenin hayata geçmesinde 
büyük katkısı olan Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 
beye, Bakanlarımıza, Valilerimize, 
Milletvekillerimize, Belediye Başkan-
larımıza, Oda ve Dernek Başkanları-
mıza, tüm kamu kurum ve kuruluş-
larımıza, başta şahsım olmak üzere 
MÜSİAD Yönetim Kurulum ve üye-
lerimiz adına teşekkürlerimi sunuyo-
rum. MÜSİAD Konya olarak bundan 
sonra da aynı düşüncelerle hareket 
etmeye devam edeceğiz. Amacımız; 
Konya’nın gelişimine katkı sağlayıp, 
gelişme hızına ivme kazandırmaktır” 
diye konuştu.
n İHA 

Osmanlı dönemi camileri tarihe ışık tutuyor

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, bugün itibariyle Lojistik Merkez 
projesinin Konya için olmazsa olmaz bir yatırım haline geldiğini söyledi.

Tefeül damlatılma-
mıştı benim fıtratıma. Saf 
ve temizim diyemesem 
de, henüz işlenmemiştim, 
ya da daha yazılmamış bir 
kitabın sahifeleri gibiydim. 
Boştum! 

Bütün hikâyelerin sa-
dece ve sadece okunmak 
için yazıldığına ve yaşan-
mamışların katiyen kaleme 
alınmadığına inancım son-
suzdu. Ben bu yüzden yazıyordum belki 
de. Aslında ki dünya da yazılmış tek gerçek 
hikâyeler kader hikâyeleriydi bunu biliyor-
dum. Ve asıl yazıcısı insan değil de Allah idi 
bunu da biliyordum. Daha bedenlerimiz 
çamurdan ete dönüşmemişken ve ruhla-
rımız bütün inanmışlığı ile yaratılmış iken 
çoktan hepimizin bir kaderi vardı yazılmış 
olan. Ben ki şimdi bütün bu yazılmış ger-
çek kaderlerin bir taklidi olarak, âdemoğlu 
hükmünün geçmediği dünyada bu kader-
lerin sadece taklidini yazıyordum. 

Yaşanmışlığın üzerinden daha bir asır 
bile geçmemişken, yani henüz unutmak 
ne kelime yaram iyileşmemişken, kanım 
kurumamışken, elimde tuttuğum isimler 
kitabında aramaktaydım aklımdaki asıl 
ismin bir benzerini. Asıl olanı yazmak evla 
idi, biliyordum. Ama yazamazdım. Bana 
da, o aslın sahibine de sır olanı ifşa ede-
mezdim kâğıt ve kaleme. 

Kitabın tam ortasından açtım. Üç 
sayfa çevirdim mağrip tarafından. Sonra 
gözüm sol yana kaydı, aklım da hala so-
lumda kalan acıdaydı belli ki. Gözüme ilk 
değen ismi okudum; İbrahim. 

Bulmuştum aradığımı. İsim, insana 
benzer miydi? Evet, benzerdi. Nasıl ki bir 
mekân, bir yüz yahut ruh anlatılıyor ise 
isim de anlatılırdı pek tabii. Üstelik isim, 
tüm bu saydıklarımın hepsi kadar ve hat-
ta hepsinden daha çok anlatılırdı. Çünkü 
isimler hikâyesiz olmazdı. İbrahim, ne çok 
benziyordu benim hikâyemin başkişisine. 

O’ndan önce onsuzluğu anlatsam 
kim ne derdi tüm bunları yazana? Adını 
henüz size söylemediğim ama yazma-
sam da kömür karası olan bir karanlık 
düşmüştü bahtıma. Konuşmaktan başka, 
konuşamazsam da eğer yazmaktan öte 
hiçbir çarem olmayan ben, işte o vakit an-
lamıştım onsuz yapabilecek olsam bile ya-
şayamayacaktım. O’ndan sonra üzerime 
çöken karanlıkta idi bütün kaybettiklerim, 
bulamayacaktım. Yağmuru ve deryayı 
götürdüğü gibi suyu da götürmüştü bili-
yordum. Ama fakirliğim susuzluktan yana 
değil, susamayacaktım. Tam da o vakit, 
henüz akşamsefaları şenlendirmemişken 
geceyi, ben daha koymamışken bakırdan 
bir tasa üç yudum elma suyu, yazmaya 
başladım. Başlamasaydım yazamayacak-
tım, biliyordum. 

Ben karaya, kapkaraya bürümüş iken 
İstanbul’un dar sokaklarında ve sadece 
gözlerim gözüküyorken bir yabancıya, çok 
da küçük değildim ama büyük de sayıl-
mazdım. Gözlerime aşktan damıtılmış bir 
keder düşmemişti daha önce. Ve kisvem-
de hasretten kalma tozlar da yoktu. Ayak-
larım yalın değilse de toprağa basıyordum, 
yani henüz toydum. 

Çıngırağı sokakta şakıyan işli bir kapı 
gördüm avaresi olduğum sokakta. İki 
gülhatmi çizilmişti ahşabın bağrına. Ne çok 
güzel olmuştu sahiden. Eğer bu ayrıntıyı 
yazmasam hikâyem yarım kalacaktı. 
Çizene yıllar sonra bile aşk olsundu. 

Bu kapının ardındaydı İbrahim. Bura-
da yaşıyordu. Öyle ki sabah vakti namaza 
uyandığında bu kapının arkasında bir 
çeşmeden alıyordu abdestini. Ellerini bu 
kapının ardında zeytin ezmesi taş sabun-
larla yıkıyordu. Tam da bu kapıdan kıbleye 

dönüp, duruyordu selama. 
Günde üç vakit, yarım kuru 
ekmek ve bir tas suyu bu 
kapının ardında öğün edi-
yordu. Hâsılı, İbrahim bu 
kapının ardında nefes alıp 
veriyordu. 

Aramıza çelikten değil 
ama etraftaki şahitlerden, 
ne açılır ne kapanır bir kapı 
uzanıyordu. O an ölesiye 
kızmıştım da bu ahşap du-

vara yine de İbrahim’in kapısından nefret 
edememiştim. 

Ben, yazdığım hikâyede zaman dizi-
mini ihlal etmiş, yaşadığım devrin üzerine 
asırları ekleyerek ebcet ile öyle yazmış-
tım. Kalemimden elif, lâm, cim çıkmıştı 
şimdilerin alfabesi yerine. Yani ben, ben 
olmadan ve İbrahim de İbrahim olmadan 
asırlar öncesinden yaşaya gelmiştik. 

Zaman, zamandan evvel; zaman 
zamandan ahir olurdu yazıda. Buna kâğıt 
susar kalem susmasa da dinlerdi ya, ben 
İbrahim’den geçememiş ondan ne evvel 
ne de ahir olamamıştım. 

Kapının çıngırağı şakıdığında, sokağa 
İbrahim’in çıkacağını anlamıştım. Öyle de 
olmuştu. Ben önce yaşananları çok sonra, 
yazarken hatırlamıştım. O’nun da kisvesi 
asırlar öncesine uyuvermişti besbelli. Fa-
kat alnındaki saçların mürdüm kızılı fesine 
değen yerini, hani tam da benim kade-
rimi yazmak istediğim yeri, alnını ıslatan 
inciden terleri ellerimle silmek istemiştim 
de silememiştim. Şakağından ensesine 
değen, alnına dökülen siyah güzelliğe 
kalmıştı bu görev.  Ben yine bolluk içinde 
yokluğa, fukaralığa düşmüştüm. 

İbrahim beni görmemişti. Sokağa 
dizilen Arnavut hatırası taşlara izini bırakarak 
yürümüştü, ben de yürümüştüm. O 
adımlarının değdiği yere ateşi bırakmıştı, 
ben öyle de olsa izini gördüğüm yerden 
başkasına basmamıştım. O İbrahim ise 
ben pervaneden başkası değildim. 

Yürüdüğümüz yolun sonunu bil-
mesem de izini sürdüğüm aşığın nerede 
duracağını biliyordum. Ben, yollara âşık, 
toprağa âşık, kâğıda ve kaleme âşık bir 
muharrir; O sadece ve sadece denize sev-
dalı bir müsavvir idi.

 İstanbul›un ellerini denize bıraktığı 
bir kışla yamacına çıkıp, oturduğu 
kayanın üzerinde çizmeye başlamıştı 
gördüklerini. Ve ben, işte tam da o an, iki 
şeyi çok sevmiştim. Bir toprağın deniz ile 
buluştuğu yeri, bir de denizin gökyüzü 
ile seviştiği yeri. İbrahim de bunları çok 
sevmişti. 

Sonra yere oturmuştum kisvemin 
kirlenmesinden korkmadan. Omzuma 
astığım keçeden bir kömür kalem bir de 
kâğıt çıkarmıştım. Yazmıştım.  

O gün bu gündür ki, bütün hikâye-
lerim de bir ressamı anlatırım. Gafletim 
bu yüzdendi. Deniz resmetmekle, adını 
bu hikâyede kulağına benim fısıldadığım 
ressam yazmakla bitmezdi. Ben yine de 
yazmıştım. 

Kahır, kader, kefaret! Bu üç kelimenin 
nakkaşlığını yapmıştım. Lakin sayfalarca 
yazdığım hatlara da yetirememiştim. Çün-
kü kahrın, kaderin ve kefaretin bahtıma 
düşen mealinden çok yorulmuştum. 

Ne demiştim taa evvelde, söz başın-
da;

Tefeül damlatılmamıştı benim fıtratı-
ma. Saf ve temizim diyemesem de, henüz 
işlenmemiştim, ya da daha yazılmamış bir 
kitabın sahifeleri gibiydim. Boştum! 

O zamanların hatıra oluşuna ve artık 
hikâye edilişine baktığımda söylemesem 
de artık, siz anlayacaksınız. 

Ben, kahrı, kaderi ve kefareti yazarken 
dolmuştum.

KAHIR, KADER, KEFARET!

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ



FETÖ elebaşı Gülen’in avukatları-
nın yargılandığı davada dinlenen Ta-
nık Murat Ç, “2014’te istihbarat daire 
başkanlığından ihraç edilmiş polis 
müvekkilinin, “ByLock güvenli bir 
program, tespit edemezler, buradan 
görüşelim” dediğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
elebaşı Fetullah Gülen’in avukatları 
ile örgütün sözde “Yargıtay imamı” 
olduğu öne sürülen Mehmet Rasim 
Kuseyri’nin de aralarında bulunduğu 
52 avukat hakkında açılan davanın 
görülmesine devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkeme-
since Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki 
mahkeme salonunda görülen duruş-
mada sanıklar ve avukatları hazır bu-
lundu.

Duruşmada, sanık savunmaları-
nın tamamlanmasının ardından müş-
teki Ersin Ortaç’ın beyanları alındı. 
Sanıklardan Kuseyri ile adı örgütün 
“Yargıtay imamı” olarak iddianame-
de adı geçen Mehmet Demir’i İstan-
bul Küçükçekmece Adliyesi’ndeki bir 
soruşturmadan tanıdığını ve hakkın-
da daha önce de suç duyurusunda 

bulunduğunu ifade eden Ortaç, De-
mir’in adını “Yargıtay imamı” olarak 
duyduğunu kaydetti.

Tanık olarak dinlenen Kerim Ak-
baş da iddianamede, “Yargıtay ima-
mı” olduğu belirtilen sanık Mehmet 
Rasim Kuseyri hakkında beyanlarda 
bulundu. Gazetecilik yaptığını söy-
leyen Akbaş, kendisine Kuseyri’nin 
FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair belge-
ler geldiğini, bunun üzerine Kuseyri 
ile görüşerek haber yapmak istediğini 
ancak ilerleyen süreçte Kuseyri’nin 
tutuklanmasının ardından haber yap-
maktan vazgeçerek bildiklerini kolluk 
kuvvetleriyle paylaştığını kaydetti.

Hakkında başka bir FETÖ soruş-

turması devam eden, bu dosya kap-
samında da tanık olarak ifade veren 
Murat Ç, kapatılan Hukuk ve Hayat 
Derneğine üye olduğunu, derneğe 
17-25 Aralık sürecine kadar farklı gö-
rüşlerden avukatların gelip gittiğini 
dile getirdi. Murat Ç, ilerleyen zaman-
da avukat olmayan kişilerin sohbetle-
re gelmeye başladığını ve derneğin 
FETÖ ile yakın hale geldiğini kaydetti.

Derneğe gelen sanıkların isimleri-
ni mahkemeyle paylaşan tanık Murat 
Ç, firari sanıklardan Mehmet Kasap’ın 
17-25 Aralık’tan sonra başlatılan 
FETÖ soruşturmalarındaki şüphelile-
ri savunmak için şahısları kendisine 
gönderdiğini ifade etti. Murat Ç, bu 

kapsamda, 2010 KPSS soruşturma-
larında ve kamu görevinden ihraç 
edilen FETÖ’cülerin avukatlığını üst-
lendiğini aktararak, avukatlık ücreti-
ni alamadığı sanıkların parasının bir 
kısmını da Kasap’ın yönlendirmesiyle 
firari sanık Ali Yıldız’dan tahsil ettiğini 
ifade etti.

Örgütün şifreli haberleşme prog-
ramı ByLock hakkında bilgisi sorulan 
tanık Murat Ç, kendisinin de ByLock 
kullanıcısı olduğunu belirterek, şun-
ları söyledi:

“2014 Mart ayı gibi dernekten 
gönderilen meslekten ihraç edilmiş 
şüpheli polisler vardı. O şahıslardan 
biri istihbarat daire başkanlığından 
bir polisti. Bana, ‘ByLock güvenli bir 
program, tespit edemezler, buradan 
görüşelim. Dava dilekçesiyle ilgili şey-
leri konuşuruz’ dedi. H.K. diye biriydi. 
Hatırladığım kadarıyla telefonumu 
ona verdim, programı o indirdi. Ben 
o tarihte programı WhatsApp gibi bir 
program diye düşündüm.”

Duruşmaya, verilen öğle arasının 
ardından devam ediliyor.
n AA
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonda bir güvenlik 
korucusunun şehit olduğu, bir güvenlik 
korucusunun yaralandığı bildirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 
Mehendi bölgesinde 34. Hudut Tugay 
Komutanlığına bağlı Aktütün Hudut Tabur 
Komutanlığı unsurları ile arama tarama faali-
yeti yürüten güvenlik korucularının el yapımı 
patlayıcıya basması sonucu bir güvenlik 
korucusunun şehit olduğu, bir güvenlik 
korucusunun yaralandığı belirtildi.  n AA

Balıkesir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 
operasyonda, eski Erdek Mayın Filo Komuta-
nı Tuğamiral Gökhan Polat, gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
terör örgütü yöneticisi olmak suçundan hak-
kında gözaltı kararı verilen eski Erdek Mayın 
Filo Komutanı Tuğamiral Polat, İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alın-
dı. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Polat’ın 
işlemlerine başlanıldığı belirtildi.  n AA

Eski Erdek filo 
komutanı gözaltında

Hakkari’de bir 
korucu şehit oldu

Balıkesir’de, suikast hazırlığında oldukları değerlendiri-
len Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) mensup 2 kişi yakalandı. Balıkesir’de, suikast 
hazırlığında oldukları değerlendirilen Fetullahçı Terör Örgü-
tü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) mensup 2 kişi 
yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiple-
rince düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları 
değerlendirilen FETÖ/PDY mensubu 2 kişi, kullandıkları araç 

ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Söz konusu aracın bagajında 
yapılan aramada, çok sayıda kamuflaj ve asker kıyafeti, çelik 
yelek ve kelepçe gibi askeri malzemeler, elektro şok cihazı, si-
lahlar ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları devam 
ederken, hedeflerinin ne olduğuna ilişkin geniş çaplı operas-
yonun sürdüğü, operasyon kapsamındaki gözaltı sayısının 
artabileceği öğrenildi.
n AA

‘Suikast hazırlığındaki’ FETÖ mensuplarına operasyon

Ağrı’da PKK/KCK 
operasyonu: 22 gözaltı

Bingöl’de 11 Ağustos’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen ve çok 
sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği operasyon genişletilerek sürdürülüyor

DEAŞ’a yardım
edenler aranıyor

Bingöl’de 11 Ağustos’ta terör ör-
gütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen 
ve çok sayıda silah ile mühimmatın 
ele geçirildiği operasyonu genişleten 
güvenlik güçleri, silah ve mühimma-
tı Elazığ’dan Bingöl’e getirdiği belir-
lenen şüpheli Z.Ç’yi arıyor.

11 Ağustos’ta Yenişehir Ma-
hallesi Eski Saray Caddesi’nde du-
rumundan şüphelenilen bir araçta 
gerçekleştirilen aramada, 3 biksi 
makineli tüfek, bir lav silahı, 7 ka-
laşnikof, 2 hücum yeleği, 9’u dolu 
10 şarjör, 2 el bombası ile çuvallarda 
çok sayıda biksi ve uzun namlulu tü-
fek mermileri bulundu.

Yürütülen operasyonlar kapsa-
mında gözaltına alınan sürücü A.G. 
ile irtibatlı olduğu belirlenen M.A, 
Ö.B, Ö.Ö, L.Ü, Ö.B’nin emniyetteki 
işlemlerinin devam ettiği, şüpheli-
lerin, DEAŞ terör örgütü üyesi ol-
dukları, Bingöl’de örgütün ideolojisi 
kapsamında ders ve toplantılar yap-
tıkları öğrenildi.

ELAZIĞ’DAN BİNGÖL’E GETİRİLDİ
Operasyon kapsamında evine 

düzenlenen baskında yakalanama-

yan ve bomba, silah ve mermileri 
Elazığ’dan Bingöl’e getirdiği aracın 
plakası belirlenen Z.Ç’nin ise aran-
masına devam edildiği öğrenildi.

Şüpheli Z.Ç’nin uyuşturucu kul-
lanmak ve satmaktan kaydı bulun-
duğu belirtildi.

DEAŞ terör örgütüne ait mal-
zemenin Bingöl’de çok kanlı bir ey-
lemde kullanılacağını değerlendiren 
emniyet yetkilileri, sorgudaki geliş-
meler doğrultusunda operasyonun 
genişletilerek sürdüğünü ifade etti.

Vatandaşların şüphelendikleri 

en ufak şeyi dahi kendilerine bildir-
mekten çekinmemeleri gerektiğini 
vurgulayan emniyet yetkilileri, her 
ihbarın kendileri için önem taşıdığı-
nı ve hassasiyetle değerlendirildiğini 
kaydetti.
n AA

Ağrı’da terör örgütü PKK/
KCK’ya yönelik operasyonda 22 kişi 
gözaltına alındı.

Ağrı’da terör örgütü PKK/
KCK’ya yönelik operasyonda 22 kişi 
gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 
Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü ekiplerince yürütülen çalışma 
kapsamında, PKK/KCK silahlı terör 
örgütü içerisinde faaliyet yürüten, 
örgüte üye olan ve sosyal medya 
üzerinden terör örgütü propagan-

dası yapan şüphelilerin yakalan-
masına yönelik kent merkezi ve 
ilçelerde 15 Ağustos’ta eş zamanlı 
operasyon gerçekleştirildiği belir-
tildi. Operasyonlar kapsamında 22 
şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi 
verilen açıklamada, “Şüphelilerin 
ikametlerinde yapılan aramalarda 
terörist başı Abdullah Öcalan’a ait 
kitap, örgüt mensuplarına ait fotoğ-
raflar ve örgütsel dokümanlar ele 
geçirilmiştir.” denildi.
n AA

52 avukat FETÖ’den Ankara’da yargılanıyor

Yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, Bingöl’de örgütün 
ideolojisi kapsamında ders ve toplantılar yaptıkları öğrenildi.

Dünyada internet 
kullanımı büyük bir hız 
kazanarak yaygınlaşırken, 
internette güvenlik konusu 
gün geçtikçe daha fazla 
önem kazanmaya başladı. 
Gerek donanımsal açıdan 
gerekse yazılım anlamında 
sektörün öncüleri kulla-
nıcılarına yenilikçi ürün 
ve hizmetler sunmaya 
devam ediyor. Hatta bu 
sektörün öncülerinden olan bir firma 
geliştirdiği ürün ile güvenlik konforu bile 
sunuyor.

Dünya genelinde hem bireyler hem 
de kurumlar kaçınılmaz bir şekilde işlem-
lerini internet üzerinden gerçekleştiriyor. 
Artan tehditlerden korunmak ve yapılan 
işlemlerin verimliliğinin sağlanması, ön-
celikler arasında yer alıyor. Firmalar ev 
ve iş yerleri için tasarladığı, yüksek hızlı 
ve güvenlik odaklı ürünleriyle akıllı ağ 
yönetimine olanak tanıyorlar. Sektörün 
bu öncü firmaları ürünlerini geliştirdikçe 
kullanım her açıdan kolaylaşıyor ve gü-
venlik açısından yeni bir önlem alınıyor. 
Ancak her ne kadar bu sistem tamamıyla 
büyüyen ve gelişen bir hal alsa da ço-
cuklarımıza bu konuyu yansıtmak biraz 
zaman alıyor.

***
Bireyse olarak internet kullanımı artık 

tüm cihazlarla birlikte daha kolay bir hal 
almış durumda. Artık elimize aldığımız 
her elektronik cihazla istediğimiz her şeye 
rahatlıkla ulaşıyoruz. Yetişkinler olarak bu 
bize zaman kazandırsa da ne yazık ki ço-
cuklarımızı bu konudan uzak tutamıyo-
ruz. Uzak tutmamız gerektiğini bildiğimiz 
halde bilerek bazen yanlışlara düşüyoruz. 
Özellikle son zamanlarda gözlemledikle-
rim arasında yer alan telefonla, bilgisayar-
la yâda tabletle çocuklarımızı biraz olsun 
susturma yöntemi. Hatta bu konuyu ba-
zen fazlasıyla abartıp, ‘’benim çocuğum 
çok zeki, tek başına bunu kullanabiliyor’’ 
bile diyebiliyoruz. Aslında bunun ne 
kadar yanlış olduğunu bildiğimiz halde 

maalesef başarı olarak 
lanse etmemizde ayrı bir 
ironi. İnternet hayatımızda 
bu kadar yaygın olmadan 
önce küçük yaşlarda ki 
çocuklar bazı ödevlere 
ulaşmak için bilgisayarı 
açar ya da bilgisayar olan 
bir yerden destek almaya 
çalışırdı. Ancak gelinen şu 
noktada her açıdan kolay-
lıkla ulaşıp, hatta ödevlerini 

bile elektronik cihazlara yaptırıp kolaya 
kaçıyorlar. Biz ebeveynler içinse bu du-
rum yine söylüyorum bir başarıymış gibi 
izah ediliyor. Aslında bunlara müsaade 
ederek gelişim çağında olan çocukları-
mızı kısırlaştırıyoruz. Daha ileriye gitmek 
gerekirse cihazlara bağımlı hale getiriyo-
ruz. Çocuğumuzu susturmak demek eli-
ne telefon verip biraz olsun rahatlayayım 
demek değildir ve olmamalıdır.

***
En başta da değindiğimiz gibi gü-

venlik noktasında her ne kadar ilerleyen 
bir hale gelsek de maalesef o güvenlik 
duvarını yazılım ve donanımsal açıdan 
olmasa da yapmamamız gereken hare-
ketler noktasında deliyoruz. Devletimizin 
ve firmaların bu konular ile alakalı olarak 
geliştirmiş olduğu yazılımları desteklesek 
de, aynı desteği çağımızın bağımlılığı olan 
telefonla çocuk susturmaya vermemiz 
imkânsız. Zira video izlemek için eline 
verdiğiniz telefonda videolar peşin sıra 
aktıkça çocuk dünyasına ve ruhuna aykırı 
birçok video hareket akışında karşısına 
gelebiliyor. Bunun en büyük örneği ise 
şu ki; büyük bireyler olarak internet üze-
rinden kaçırdığınız bir dizi yada sadece 
merak ettiğini bir şiddet içerikli video 
geçmiş izleme sayfanızda kayıtlı kalıyor 
ve çocuğunuza bu sistemden video izle-
tirken aynı videoları o da bir şekilde izle-
miş oluyor. Uzun lafın kısası küçük yaşta 
ki çocuklarımızı sanki bir başarıymış gibi 
elektronik cihazlara bağımlı hale getirme-
yelim. Bu bağımlılık hem çocuk gelişimi 
için hem de bizler için büyük bir zarar.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI!

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT



Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, “20-30 sene sonra dünyanın 
ciddi anlamda açlık tehlikesi altın-
da kalacağı öngörülüyor. Şimdiden 
tedbirlerimizi almamız lazım.” dedi. 
Bayraktar, Manisa’nın Akhisar ilçe-
sinde Ziraat Odasına gerçekleştirdiği 
ziyarette yaptığı açıklamada, tarımın 
Türkiye için önemli bir sektör oldu-
ğunu vurguladı. Zor şartlarda üretim 
yaptıklarını belirten Bayraktar, “Açık 
alanda üretim yaptığımızı, sanayici 
gibi zor koşullarda üretim yaptığımızı 
ve doğal afetlere açık ortamlarda üre-
tim yaptığımızı bilmeyen insanlar var. 
Sanayiciler kapalı alanda her türlü do-
ğal afetten kendini koruyarak üretim 
yapıyor. Biz de açık alanlarda üretim 
yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Tarı-

mın Türkiye’ye hem üretim hem de 
istihdam yoluyla büyük katkı sağladı-
ğına dikkati çeken Bayraktar, gelecek 

yıllarda bu sektörün dünyada daha 
büyük önem kazanacağını dile getir-
di. Doğal afetler, iklim bozuklukları ve 

gelişmekte olan ülkelerin gıdaya olan 
taleplerinin çok değiştiğini anlatan 
Bayraktar, “Artık Çinliler pirinç ye-
miyor, süt içip et yiyor. Bunlar ot de-
mektir ve müthiş bir talep yaratıyor. 
Ayrıca biyoyakıt üretimleri hızlı bir 
şekilde arttı. 20-30 sene sonra dün-
yanın ciddi anlamda açlık tehlikesi al-
tında kalacağı öngörülüyor. Şimdiden 
tedbirlerimizi almamız lazım.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Şemsi Bayraktar, üzüm fiyatları-
na da değindi. Üzümde bu yıl geçen 
seneye benzer bir rekolte öngördü-
ğünü aktaran Bayraktar, “Üreticimiz 
de fiyatı 4-4,5 lira arasında istiyor. 
Bunun altındaki bir fiyat bizi kurtar-
maz. Üzüm fiyatlarının 4 liranın altına 
düşmesi üreticimizi üzer gibi görünü-
yor.” diye konuştu.
n AA

19 AĞUSTOS 201714 HABER

İkinci el araç satışında akraba oyunu!
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜ-

KODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, 
yaptığı açıklamada, neredeyse her 
gün farklı bir dolandırıcılık olayıyla 
karşı karşıya kaldıklarını, bu konuda 
kendilerine ulaşan vatandaşlara yar-
dımcı olmak için büyük gayret gös-
terdiklerini söyledi.

Dolandırıcıların yeni geliştirdik-
leri yöntemle internet üzerinden 
ikinci el satışlarında alıcı gibi dav-
randıklarını, pazarlık sonrası karşı 
tarafa güven vermek amacıyla an-
laşılan bedeli satıcının hesabına ha-
vale ettiğini, satış için notere gider-
ken ise “Benim acil işim çıktı. Satışı 
akrabamın üzerine yapın” dediğini 
ifade ederek, şunları anlattı: “Buraya 
kadar her şey normal ancak sorun 
bundan sonra başlıyor. Araç için ha-
vale çıkartan kişi size bir ihtar gön-
dererek, aracın devrini yapmadığı-
nızdan dolayı gönderdiği parayı geri 
talep ediyor. Siz her ne kadar ‘devri-
ni yaptım’ deseniz de satış yaptığınız 
kişi ile paranın havalesinin geldiği 
kişi farklı olduğu için sıkıntı başlıyor. 
Sattığınız kişi ile parayı gönderen 

kişi arasında bir bağ ispatlayamaz-
sanız almış olduğunuz araç parasını 
iade etmek zorunda kalabilirsiniz. O 
nedenle vatandaşlar araçlarını satar-
ken çok dikkatli olsun. Para kimden 
havale edilmiş ise satışı onun adına 
gerçekleştirsin. Ya da parayı satış 
esnasında noterde nakit olarak al-
sın. Bunlar da olmazsa satışı parayı 
havale çıkaran kişinin resmi vekaleti 

bulunan birine yapmaları mağdur 
olmalarını önler.” 

“MAĞDUR OLMAMAK İÇİN”
Tekirdağ Şoförler ve Otomo-

bilciler Odası Başkanı Şenol Turan 
ise son dönemlerde internet site-
leri üzerinden yapılan ikinci el araç 
satışlarında yeni dolandırıcılık yön-
temleriyle karşı karşıya kalındığını 
söyledi. Araç satışında parayı peşin 

alan vatandaşların dahi dolandı-
rılmaya başlandığına işaret eden 
Turan, araçlarını satan vatandaşla-
rın, noterdeki devir işlemini parayı 
yatıran kişiye yapmaları gerektiği-
ni vurguladı. Turan, son günlerde 
özellikle ikinci el pazarlarında ve in-
ternet üzerinden yapılan satışlarda 
görülmeye başlayan yeni yöntemde, 
araca talip olan kişinin, bedeli banka 

havalesi ile satıcının hesabına yatır-
dığını, devir için notere giderken ise 
satışın yanında bulunan ve “akra-
bam” olarak tanıttığı kişinin üzerine 
yapılmasını istediğini, bir süre sonra 
ise “Parasını yatırmama rağmen ta-
lip olduğum araç başkasına satılmış” 
diyerek dava açtığını belirtti. Parayı 
yatıran kişi ile devir yapılan kişi ara-
sında akrabalık bağı olmadığı için bu 

durumda satıcının hem aracından 
olduğunu hem de aldığı parayı geri 
ödemek zorunda kaldığını aktaran 
Turan, “Kanunlar gereği satıcı ara-
cın satışını parayı yatıranın üzeri-
ne yapmadığından dolayı yatırdığı 
parayı karşı tarafa vermek zorunda 
kalıyor. Araç kime satıldıysa satışın 
da o kişinin üzerine yapılması gere-
kiyor.” diye konuştu.
n AA

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, vatandaşları internet üzerinden ikinci el araç satışlarında karşılaşılan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 12,72 azalarak 5 bin 952’den 
5 bin 195’e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,28 arttı ve bin 90 oldu

Temmuz’da 5 bin 
yeni şirket kuruldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB), temmuz ayına ilişkin ku-
rulan-kapanan şirket istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, temmuzda ku-
rulan şirket sayısı, bir önceki aya göre 
yüzde 12,72 azalarak 5 bin 952’den 5 
bin 195’e geriledi. Bu dönemde kapa-
nan şirket sayısı ise yüzde 7,28 arttı 
ve bin 90 oldu. Haziranda kapanan 
şirket sayısı bin 16 idi. Kurulan şirket 
sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 67,91, kapanan şirket 
sayısı yüzde 112,89 artış gösterdi. 
Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz 
döneminde geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 4,06 artarak 41 
bin 494, kapanan şirket sayısı yüzde 
19,99 artarak 6 bin 988 oldu. 

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI
Temmuzda bir önceki aya göre, 

kurulan şirket sayısı yüzde 12,72, 
kooperatif sayısı yüzde 14,94, ger-
çek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 
15,98 azaldı. Aynı dönemde kapanan 
şirket sayısı yüzde 7,28, kooperatif 
sayısı yüzde 26,04 artarken gerçek 
kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,13 
azaldı. Temmuzda geçen yılın aynı 
ayına göre kurulan şirket sayısında 
yüzde 67,91, kooperatif sayısında 
yüzde 76,19, gerçek kişi ticari işletme 
sayısında yüzde 60,81 artış görüldü. 
Bu dönemde kapanan şirket sayısı 
yüzde 112,89, gerçek kişi ticari iş-
letme sayısı yüzde 38,92, kooperatif 
sayısı yüzde 34,44 yükseldi. 

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU
Temmuzda kurulan toplam 5 

bin 269 şirket ve kooperatifin yüz-
de 80,32’sini limited şirketler, yüz-
de 18,28’ini anonim şirketler, yüzde 
1,4’ünü kooperatifler oluşturdu. Şir-
ket ve kooperatiflerin yüzde 36,17’si İstanbul, yüzde 11,6’sı Ankara, yüzde 

6,28’i İzmir’de kuruldu. Temmuzda 
tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleş-
ti. Öte yandan yılın ilk 7 ayında, top-

lam 42 bin 43 şirket ve kooperatif iş 
başı yaptı.  n AA

Bayram yoğunluğuna 
karşı otobüs takviyesi

Tatilde oteller yüzde 
100 doluluğa ulaşacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığının izni kapsamında 
Karayolu Düzenleme Genel Mü-
dürlüğünce yayımlanan genelgede, 
Kurban Bayramı tatili süresince 
yolcu potansiyelinin önemli ölçüde 
artmasının beklendiği belirtilerek, 
vatandaşların şehirler arası seya-
hat talebinin mevcut tarifeli yolcu 
taşıması yapan otobüslerin kapasi-
tesiyle karşılanmasının zor olaca-
ğı kaydedildi. Genelgeye göre, 29 
Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde, 
B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firma-

lar, zaman tarifesine bağlı olmadan 
B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü 
koltuk kapasitesine sahip araçları 
kullanabilecek. Firmalara tarifeli 
yolcu taşımacılığı hat listesinin dı-
şına çıkmamaları, ücret tarifeleri-
ne uymaları, bu konuda bir taşıma 
sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi 
seyahat esnasında taşıtta bulundur-
maları zorunluluğu da getirildi. B2 
yetki belgesi “uluslararası tarifesiz”, 
D2 belgesi de “yurt içi tarifesiz” oto-
büs seferlerine çıkacaklara veriliyor.
n AA

Profesyonel Otel Yöneticileri 
Derneği (POYD) Başkanı Hakan 
Duran, POYD’un Manavgat ilçe-
sindeki bir otelde düzenlenen aylık 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
otelcilerin en büyük sıkıntıyı vasıf-
lı personel konusunda yaşadığını, 
sorunun çözümü için üniversite, 
Halk Eğitim ve İŞKUR ile birlikte 
çalışmaları gerektiğini söyledi. Kur-
ban Bayramı tatilinin 10 güne çı-
kartılmasıyla ilgili karar dolayısıyla 
hükümet üyelerine teşekkür eden 
Duran, “Turizmcinin buna ihtiyacı 
vardı. Yaklaşık 1-1,5 milyon insanın 
hareketinden bahsediliyor. 10 gün 
kararı aldığı için hükümet üyelerine 
teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. 
Kurban Bayramı tatilinin okulların 
açılmasından önceki son büyük tatil 
olduğuna işaret eden Duran, şöyle 

dedi: “Antalya’da halihazırda ko-
naklama tesislerinde doluluk oranı 
yüzde 90-95 seviyelerinde. 

Bayramda oteller yüzde 100 
doluluğa ulaşacak. Rusya ve Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu pazarı 
çok hareketli, iç pazardaki hareket 
de doluluğu bir kat daha artıracak. 
Bazı tesislerde yer bulunamayacak. 
Geçmiş bayramda da bunu yaşadık. 
Tatil yapacakların bir an önce rezer-
vasyonlarını yaptırmaları gerekiyor. 
Otel, uçak rezervasyonlarını en iyi 
şekilde halletmeleri gerekiyor. Mi-
safirlerimizin doğrudan otel ve tu-
rizm acentelerinden rezervasyonları 
yapmalarını tavsiye ediyoruz. Daha 
sonra ‘Kandırıldım, yanlış yola git-
tim.’ diye şikayette bulunmak iste-
miyorlarsa bunlara dikkat etsinler.”
n AA

‘Açlık tehlikesine karşı tedbir almalıyız!’

Temmuzda kurulan toplam 5 bin 269 şirket ve kooperatifin yüzde 80,32’sini limited şirketler, 
yüzde 18,28’ini anonim şirketler, yüzde 1,4’ünü kooperatifler oluşturdu.

Şemsi Bayraktar
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Türk kuruluşlar, Suriye’de 
yardımlarını sürdürüyor

Suriye’de yaklaşık 7 yıldır süren 
iç savaş, milyonlarca sivili, yaşaya-
bilmek için insani yardıma muhtaç 
hale getirdi. Bu faaliyetlerin ne-
redeyse tamamını üstlenen Türk 
kuruluşlar, Suriyeli derneklerle bir-
likte, hayati risk ve birçok zorlu ko-
şul altında yardımlarını kararlılıkla 
sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Kurulunun insani yardım ala-
nında çalışanları ve bu etkinlikler 
sırasında hayatlarını kaybedenleri 
anmaya adadığı 19 Ağustos, Dünya 
İnsani Yardım Günü olarak kutlanı-
yor.  Suriye, 6,5 yıldır hüküm süren 
iç savaş nedeniyle, insani yardım 
faaliyetlerinin en yoğun olduğu ül-
kelerin başında geliyor. 

Beşşar Esed rejimi, uluslararası 
örgütlerinin gıda ve tıbbi malzeme 
içeren yardımları, kuşatma altı-
na tuttuğu sivillere ulaştırılması-
na engel çıkarırken, ülkedeki 13,5 
milyondan fazla sivil insani yardım 
bekliyor. 3 milyondan fazla Suriye-
liyi ağırlayan Türkiye, muhaliflerin 
kontrolündeki alanlarda ve sınır ya-
kınındaki kamplarda yaşayan sivil-
lere yardım eli uzatıyor.

Küresel İnsani Yardım 2017 
Raporu’na göre, geçen yıl 6 mil-
yar dolarlık insani yardım yaparak, 

6,3 milyar dolarlık yardım yapan 
ABD’nin ardından ikinci ülke konu-
munda.

Türk kuruluşlar içinde Kızı-
lay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım Vakfı önde 
geliyor.  Türk Kızılayı Suriye Alan 
Koordinatörü Kadir Akgündüz, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
“Türk Kızılayı olarak iç savaşın baş-
ladığı günden beri Suriye’ye yar-
dım ulaştırıyoruz. Gıda, barınma, 
sağlık gibi temel ihtiyaçları hem 
Suriye-Türkiye sınır hattında hem 
de Suriye içerisinde ulaştırıyoruz” 
dedi. İHH Suriye Çalışmaları Basın 
Birimi Sorumlusu Selim Tosun da 
savaş ortamlarında can güvenlikle-
rinin olmadığını dile getirerek, şöyle 
devam etti:  “İnsani yardım çalışan-
larına yönelik tehdit ve saldırılarda 
bulunan kişiler ulusal ve uluslara-
rası mahkemelerde yargılanmalı. 
İnsani yardım çalışanları bir ailedir; 
diğerlerinin din, ırk, mezhebine 
bakılmaksızın birbirini kollamalı ve 
korumalıdır. Yardım çalışanlarına 
yönelik medya organlarında bilinç-
lendirici yayınlara sıkça yer verilme-
li. Yardım çalışanlarının can güven-
liği sağlanmalı.” 
n AA

Londra merkezli “The Henry Ja-
ckson Society” kuruluşu, terör örgütü 
PKK/PYD’nin yapısı ile Türkiye, Suri-
ye ve Avrupa’daki eylemlerine ilişkin 
rapor yayımladı.

İngiltere’deki “The Henry Jack-
son Society” düşünce kuruluşunun 
raporunda, terör örgütü PYD’nin, 
PKK ile aynı üyeliği, ideolojiyi paylaş-
tığı ve elebaşı Abdullah Öcalan’dan 
emir aldığı belirtilerek, örgütün ABD 
öncülüğündeki koalisyonun desteğiy-
le Suriye’de Esed devletine dayanan 
otoriter bir devletçik oluşturduğu ifa-
de edildi. 

Araştırmacı Kyle Orton’un Lond-
ra merkezli “The Henry Jackson So-
ciety” düşünce kuruluşunda “The 
Forgotten Foreign Fighters: The PKK 
in Syria” (Unutulan Yabancı Savaş-
çılar: Suriye’de PKK) başlıklı raporu 
yayımlandı.

Raporda, 1980 darbesinden sonra 
ortaya çıkan PKK’nın Hafız Esed dö-
neminde Suriye’de korunma imkanı 
bulduğuna dikkat çekilerek, “PKK, 
askeri olarak Esed rejimi, Sovyetler 
Birliği ve Filistinli vekiller tarafın-
dan Bekaa Vadisi’ndeki terör eğitim 
kamplarında hazırlanıyordu.” ifadele-
ri yer aldı. 

PKK’nın Türkiye’ye yönelik 
1984’teki ayrılıkçı taleplerle başlatılan 
terör eylemlerine atıf yapılan raporda, 
devrim sonrası İran ve Saddam yöne-
timindeki Irak ile de iş birliği yaptığı 
ifade edildi. 

Raporda, terör örgütünün hem-
şireleri, öğretmenleri ve diğer kamu 
görevlilerini öldürdüğüne, şehirlerin 
intihar eylemcileri tarafından hedef 
alındığına işaret edilerek, “İnsan hak-
ları gruplarına göre, PKK bu yıllarda 
insanlığa karşı suçlar işledi.” değer-
lendirilmesinde bulunuldu.

PKK’nın Avrupa Birliği (AB), 
NATO ve birçok Avrupa ülkesinin te-
rör listesinde olduğu vurgulanan ra-

porda, “Bu sadece NATO üyesi Türki-
ye ile dayanışma için yapılmadı. PKK, 
Türkiye’deki turizm merkezlerinde 
Batılı ülke vatandaşlarına saldırdı ve 
kaçırdı.” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, PKK’nın Avrupa’da or-
ganize suç şebekelerinden fon oluş-
turduğu ve destek sağladığı belirtile-
rek, şunlar kaydedildi: “Tahminlere 
göre, Avrupa’daki kanatları PKK’ya, 
Kürt diasporasını gasp ederek, para 
aklayarak, uyuşturucu, insan, silah ti-
careti ve daha olağan olarak, çay ve si-
gara ticareti yaparak, yılda 80 milyon 
sterline yakın para getiriyor. Bu para 
sadece Türkiye’de terörizmi fonlamak 
için kullanılmıyor, ayrıca Avrupa’daki 
Türk devletine ait mülklere, Kürtlere 
ve PKK’nın düşman gördüğü herkese 
karşı eylemlerini finanse etmek için 
kullanılıyor.”

PKK’nın 2002’den itibaren kendi-
sini “yeniden markalaştırdığı” bildiri-
len raporda, örgütün Suriye’de PYD 
ve YPG’yi, Irak’ta PCDK’yı ve İran’da 
PJAK’ı oluşturduğu değerlendirmesi-
ne yer verildi. Raporda, “PKK, PCDK, 
PYD/YPG ve PJAK, hepsi resmen 
KCK’nın uluslararası siyasi şemsiyesi-
nin parçaları. KCK’yı oluşturan parça-
lar, PKK’nın bağlı örgütleri ya da yan 

kuruluşları, kardeş kuruluşları değil. 
Onlar, organik olarak aynı organizas-
yonun, aynı üyeliği, ideolojiyi, Abdul-
lah Öcalan’ın ve PKK’nın Kandil’deki 
karargahındaki yardımcılarının tam 
otoritesi altındaki komuta sistemini 
bütünlenmiş parçaları.” ifadeleri yer 
aldı.

Orton’un raporunda, Suriye’de 
2011’de halk ayaklanması çıktığında 
PYD/PKK’nın Esed rejimiyle uzlaşı te-
melli ilişkilerini sürdürdüğü vurgula-
narak, rejimin Türkiye sınırında PKK/
PYD’nin örgütlenmesine izin verdiği 
aktarıldı.

“PYD, Erbil ile ilişkisi olanlar dahil, 
diğer tüm Kürt siyasi organizasyonları 
ve aktivistleri acımasızca bastırarak, 
çoğunlukla Esad devletine dayanan 
otoriter bir rejim kurdu.” ifadesine 
yer verilen raporda, 2014’te Ayn el 
Arab’ın (Kobani) DEAŞ’tan alınması 
için PKK/PYD’nin ABD’nin desteğini 
almaya başladığı belirtildi. 

Rapor, şöyle devam etti: “Koa-
lisyon bundan sonra (PKK/PYD’ye) 
YPG devletçiğinin hızlı genişlemesine 
imkan verecek şekilde DEAŞ’ı Arap 
çoğunluğun yaşadığı alanlardan dahi 
çıkarmak için hava desteği, para, si-
lah ve istihbarat vermeye devam etti. 

2014’ten bu yana Kürt bölgelerinin 
dışından çok sayıda kişi YPG’ye katıl-
dı. Yüzlerce yabancı savaşçıdan 29’u 
öldürüldü. Bunların 10’u ABD, 4’eri 
Almanya ve İngiltere, 3’ü Avustralya, 
2’si Kanada ve kalanı, İran, Portekiz, 
Rusya, Slovenya ve İsveç vatandaşla-
rıydı.”

Raporda, YPG’nin yabancı terö-
ristlerinin çocuğunun genç erkekler, 
askerler, öğrencilerden oluştuğu ve 
genellikle Kürt ya da PKK’lı olmadığı 
bilgisi paylaşıldı. 

“(Yabancı teröristler arasında) 
Katıldıkları organizasyonla ilgili med-
yadaki yüzü dışında bilgisi olmayan-
lar var” ifadesinin yer aldığı raporda, 
Batılı hükümetlere, vatandaşlarının 
YPG’ye katılımlarını engellemek ve 
dönenlerin entegrasyonu için önemli 
iş düştüğü vurgulandı. 

Orton’un raporunda, vatandaş-
larının PKK/PYD’ye katılımına izin 
veren hükümetlerin “PKK’nın terö-
rist-suçlu eylemlerine katkıda bu-
lunmak, Avrupa’daki sol terörist 
organizasyonların şehir terörü konu-
sunda PKK’dan eğitim almasına izin 
vermek, YPG’ye uluslararası katılımı 
kolaylaştırmak” gibi risklere karıştığı 
değerlendirmesi yapıldı.  n AA

‘Suriye’de PKK/PYD, otoriter bir rejim kurdu’

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın acil durumlarda Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edebilmek 
amacıyla Bursa’da inşa ettiği Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, Marmara Depremi’nin yıl dönümünde dualarla hizmete girdi

İHH, afetlere karşı hazırlıklı 
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleri ile Osmangazi’de inşa ettiği 
Marmara Afet Koordinasyon Merke-
zi, Marmara Depremi’nin yıldönümü 
olan 17 Ağustos’ta geniş bir katılımla 
açıldı. 

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan 
açılış törenine AFAD ve UMKE ekiple-
rinin yanı sıra Yalova Milletvekili Fikri 
Demirel, Uşak Milletvekili Alim Tunç, 
Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başka-
nı Recep Altepe, İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım,Bursa Vali Yardımcısı 
İbrahim Avcı,AK Parti Yalova İl Baş-
kanı Yusuf Ziya Öztabak ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

Konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye ilk olarak Bursa İHH İnsani 
Yardım Derneği Başkanı Hasan Hü-
seyin Kaptan çıktı. Selamlama ko-
nuşması yapan Kaptan, 18 yıl önceki 
dramı unutmadıklarını söyledi. 

Kaptan, 1999 yılında yaşanan 
depremde devlet ve STK’ların sınıfta 
kaldığını ve olası bir depremde tek-
rardan bu tablo ile karşılaşmamak 
amacıyla bu merkezi inşa ettiklerini 
belirtti. 

2011 yılında meydana gelen 
Van depremi sonrasında bu projenin 
mutlaka hayata geçmesi gerektiğine 
kanaat getirdiklerini anlatan Kaptan, 
bugüne gelene kadar çok sıkıntılarla 
karşılaştıklarını ama Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin katkılarıyla bu sı-
kıntıları da aştıklarını ifade etti. 

“ARADAN YILLAR GEÇTİ VE BUGÜN 
BURADAYIZ”

Daha sonra ise kürsüye İHH Ge-
nel Başkanı Bülent Yıldırım çıktı. Afet 
Merkezi’nin açılışını yapabiliyor ol-
maktan dolayı Allah’a hamd ettiğini 
belirten Yıldırım, sözlerine şu şekilde 
devam etti:  “Marmara Depremi son-
rasında Pakistan’da da bir deprem 
meydana gelmişti. Bizler de bölgeye 
giderek ülkeyi havadan tarama im-
kânı bulmuştuk. Marmara depremi 
sonrasında edindiğimiz tecrübe ile 
Pakistan depreminde birçok çalışma-
ya öncülük etmiştik. 

Aradan yıllar geçti ve bugünlere 
geldik. Şimdi bugün burada da eği-
timler yapılacak ve dünyanın her ya-
nında meydana gelen gönüllülerimiz, 
afetlere hızlı bir şekilde müdahale 

etme imkânı bulacaklar. Bundan do-
layı mutluyuz. İnşallah hayırlara vesi-
le olacaktır.”

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe ise Marmara Böl-
gesi’nin deprem bölgesi olduğunu 
belirterek afet merkezinin Bursa’da 
inşa edilmiş olmasından dolayı projeyi 
oldukça anlamlı bulduğunu belirtti. 
Altepe, “İşlerini en iyi şekilde yapan 
İHH’ya‘iyiki varsınız’ diyoruz. Biz bi-
liyoruz ki onlar bu işi ibadet niyetiyle 
yapıyorlar. Katkı sağlayan tüm kuru-
luşlara teşekkür ediyorum” dedi. 

Bursa Vali Yardımcısı İbrahim 
Avcı da Bursa’da AFAD ve UMKE 
haricinde faaliyet gösteren 30’a ya-
kın STK olduğunu ve İHH’nın açtığı 
merkezle birlikte bu güce güç katılmış 
olduğunu belirtti. Avcı ayrıca İHH’nın 

yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinden 
ötürü vakfa teşekkürlerini sundu. 

Merkezin önemine vurgu yapan 
Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan 
daha önce Bursa’daki İHH Gönüllü-
lerinin eğitim almak için Ankara’ya 
gittiklerini ve çok zorluklar çektikleri-
ni fakat artık buna gerek kalmadığını 
söyledi. Birkan, Bursa’da ve komşu 
illerdeki gönüllülerin bundan sonra 
kolaylıkla Marmara Afet Koordinas-
yon Merkezi’nde eğitimlerini tamam-
layabileceklerini ifade etti. 

 “Açılışını yaptığımız bu merkez, 
devletle milletin el ele olduğunun bir 
kanıtıdır” diyen Yalova Milletvekili 
Fikri Demirel, “İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın yaptığı faaliyetler burada 
saymakla bitmez. Dünyanın her ül-
kesine uzanıyorlar. Bu işler kolay işler 

değildir” dedi.
“TOPLUMUMUZ BİLİNÇLENECEK”
Uşak Milletvekili Alim Tunç ise 

şöyle konuştu:  “Siz de biliyorsunuz 
ki geçmişte sadece Kızılay vardı. Kı-
zılay hala var elbette lakin buna ek 
olarak da bir sürü STK’mız var hamd 
olsun. İşte bugün de burada açılışı 
yaptığımız merkez, başta büyükler 
ve çocuklarımız olmak üzere toplu-
mun tüm kesimlerini deprem konu-
sunda bilinçlendirme hususunda var 
gücüyle çalışacaktır. Bundan dolayı 
mutluyuz.” Konuşmaların ardından 
İHH Köpekli Arama Birimi alanda bir 
gösteri düzenledi. 2016 yılında faali-
yetlerine başlayan birimde eğitimleri 
devam eden enkazda canlı arama kö-
peği Labrador cinsi Marsi ve iz takip 
köpeği Duman, izleyicilerine hünerle-

rini sergiledi. 
17 Ağustos Depremi, Türkiye’nin 

afetle mücadelesi açısından önemli 
bir dönemeçti. Devlet kurumlarının 
ve sivil toplum örgütlerinin algısı-
nı ve afetlere bakışını büyük oranda 
değiştiren Marmara Depremi, olası 
afetler için yeni, kapsamlı hazırlıklar 
yapılmasını sağladı. Afetlerin gerçek-
leşmesinin kaçınılmaz olduğundan 
hareketle, önlemler almayı ve afet et-
kilerini azaltmayı amaçlayan İHH da 
bu doğrultuda hareket ediyor. 

Kurulduğu günden bu yana her-
hangi bir afet durumunda, en az zarar 
için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye 
ulaşmayı hedefleyen İHH’nın son 
olarak hayata geçirdiği projelerden 
biri ise Bursa’da inşa edilen Marmara 
Afet Koordinasyon Merkezi.  İHH ola-
sı bir Marmara depremini de göz önü-
ne alarak, acil durumlarda, başta İs-
tanbul olmak üzere Türkiye ve dünya 
genelinde meydana gelebilecek afet-
lere müdahale edebilmek amacıyla 
Bursa’da Marmara Afet Koordinasyon 
Merkezi’ni inşa etti. Afet yönetiminin 
önemli unsurlarından olan planlama 
ve zarar azaltma süreçlerinin hızlan-
dırılmasına katkı sağlayan Marmara 
Afet Koordinasyon Merkezi, İHH’nın 
afetlere müdahale gücünü artıyor. 
Afet koordinasyon ve acil yardım eği-
tim merkezi olarak kullanılması plan-
lanan Marmara Afet Koordinasyon 
Merkezi, sivil toplum kuruluşları ba-
zında hayata geçirilen ilk proje olma 
özelliğini taşıyor.  n HABER MERKEZİ 

Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, Marmara Depremi’nin yıldönümü olan 17 Ağustos’ta geniş bir katılımla açıldı.



İspanya’nın Barcelona kentinin 
turistik bölgesi Las Ramblas’ta bir mi-
nibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın 
arasına dalması sonucu 13 kişi öldü, 
100 kişi yaralandı.  Saldırının ardın-
dan 2 kişi gözaltına alındı. Polis yetki-
lisi Josep Lluis Trapero, basına yaptığı 
açıklamada, saldırıyla ilgili gözaltına 
alınan 2 kişiden birinin Faslı, diğeri-
nin de İspanya’nın Kuzey Afrika’daki 
toprağı Melillalı ve İspanyol vatandaşı 
olduğunu belirtti. Barcelona’daki te-
rör saldırısının, bir gece önce bölge-
nin güneyinde bir kasabada meyda-
na gelen patlamayla ilişkili olduğunu 
ifade eden Trapero, iki şüphelinin bu 
patlamayla ilgili gözaltına alındığı-
na dikkati çekti. Trapero, minibüsün 
sürücüsünün olay yerinden kaçtığını 
kaydetti. Katalonya Özerk Bölgesi 
İçişleri Bakanı Joaquim Forn, yaralı-
lardan 15’inin durumunun ciddiyetini 
koruduğunu belirterek, ölü sayısının 
artmasından endişe edildiğini söy-
ledi. Polis daha önce yerel medyada 
yer alan, saldırganların bir restorana 
girerek kendilerini içeri kapattıkları 
haberlerini de yalanladı.  Katalan po-
lisi, ayrıca, Barcelona’da trafiğe kapa-
tılan bir yolda bir otomobilin iki polis 
memuruna çarptığını, daha sonra 
aracın sürücüsünün polis tarafından 
öldürüldüğünü duyurdu. Terör ör-
gütü DEAŞ’ın yayın organı Amak’tan 
yapılan açıklamada, saldırıyı DEAŞ’ın 
üstlendiği belirtildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Bu arada Katalonya özerk bölge-

sinde 3 günlük yas ilan edildi. İspanya 
Başbakanı Mariano Rajoy, terörist-
lerin asla birlik olmuş bir halkı yok 
edemeyeceğini dile getirerek “İspan-
ya, kurbanlar ve ailelerinin yanında.” 
dedi. Barcelona Belediye Başkanı Ada 
Colau, kentin ana meydanında saygı 
duruşunda bulunulacağını aktardı.  
İspanya Kraliyet Sarayından yapılan 
açıklamada, Barcelona’daki saldırı kı-
nanarak, “Katiller bizi korkutamaz.” 
ifadesi kullanıldı. “ABD Barcelona’da-
ki terör saldırısını kınıyor ve elinden 
gelen yardımı yapacak”

ABD Başkanı Donald Trump, 
terör saldırısının ardından sosyal 
medya hesabından kınama mesa-
jı paylaştı. Mesajında Trump, “ABD 
Barcelona’daki terör saldırısını kınıyor 
ve elinden gelen yardımı yapacak. 
Güçlü olun, sizi seviyoruz.” ifadeleri-

ni kullandı. Öte yandan ABD Dışiş-
leri Bakanı Rex Tillerson da saldırıya 
ilişkin açıklamada, gelişmeleri takip 
ettiklerini belirterek, “Dualarımız İs-
panya’nın masum insanlarıyla.” dedi.

Tillerson, ABD’nin İspanya gü-
venlik güçlerine yardım etmeye hazır 
olduğuna dikkati çekerek, “Terörist-
ler, dünyanın neresinde olursa olsun 
ABD ve müttefiklerinin onları bulup, 
adalete teslim etmeye kararlı oldu-
ğunu bilmeli”. değerlendirmesinde 
bulundu.

İTALYA VE MALTA’DAN 
SALDIRIYA TEPKİ

Barcelona kent merkezindeki 
ünlü Las Ramblas Caddesi’nde bir 
minibüsün kalabalığın arasına daldığı 
terör saldırısının ardından İtalya ve 
Malta’dan İspanya’ya destek mesaj-
ları geldi. İtalya Başbakanı Gentiloni, 
Twitter’daki hesabından “Dost ve 
güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, 
yerel ve İspanyol yetkililerinin yanın-
dadır. Düşüncelerimiz, saldırıdan et-
kilenenlerle.” mesajını paylaştı. 

Öte yandan Malta Başbakanı Jo-
seph Muscat da Twitter’dan “Barce-
lona’nın yanındayız.” paylaşımında 
bulunarak, terör mağduru kente des-
teğini iletti.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, 
NATO ve Avrupa ülkelerinden saldı-
rıya tepki

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 
sosyal medya hesabındaki açıklama-
sında, tüm Avrupa’nın Barcelona ile 
olduğunu belirterek, “Düşüncelerim 
kurbanlar ve bu korkakça saldırıdan 
etkilenen masum kişilerle.” ifadesini 

kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Jean-C-

laude Juncker, yazılı açıklamasında, 
Barcelona’daki saldırıyı büyük bir 
üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Bu 
korkakça saldırı, aileleri ve dostlarıyla 
zaman geçiren ve hayatın tadını çıka-
ranları kasten hedef aldı. Böylesine 
saldırılar bizi asla sindiremez.” ifade-
sine yer verdi. Juncker, AB Komisyo-
nu’nun her türlü gerekli yardım ve 
destek için hazır olduğunu da bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg, sosyal medya hesabından, 
“Barcelona’daki korkunç saldırıyı kı-
nıyorum. Düşüncelerim saldırıdan 
etkilenenlerle. Terörle mücadelede 
biraradayız.” mesajını paylaştı. 

İngiltere Başbakanı Theresa May, 
İspanya’daki gelişmelere ilişkin Twit-
ter hesabından yaptığı açıklamada, 
“Düşüncelerim bugün Barcelona’da-
ki korkunç saldırının kurbanları ve 
bu olayla ilgilenen acil hizmetlerle. 
İngiltere, terörün karşısında İspanya 
ile ayakta duruyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Jo-
hnson da aynı platformdan paylaştığı 
açıklamasında, “Barcelona saldırısın-
dan dolayı üzgün ve endişeliyim. Dü-
şüncelerimiz olaydan etkilenenlerle. 
Britanya vatandaşlarının yardıma 
ihtiyaçları olup olmadığının tespiti ko-
nusunda elimizden geleni yapıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron, Twitter’dan paylaştığı 
mesajında birlik ve kararlılığa vurgu 
yaparak, “Fransa’nın dayanışması ve 
tüm düşüncelerim Barcelona’daki 

trajik saldırının kurbanlarıyla.” ifade-
lerine yer verdi.

İspanyol kökenli Paris Belediye 
Başkanı Anne Hidalgo da saldırıyı 
kınayan bir mesaj yayınlayarak, Pa-
ris ve Barcelona’nın paylaşma, aşk 
ve hoşgörü kentleri olduğunu, bu 
değerlerin terörizmden daha güçlü 
olduğunu belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen 
Seibert, kurbanlarının yasını paylaş-
tıklarını kaydederek, İspanya ile da-
yanışma içinde olduklarını vurguladı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 
Gabriel, sosyal medyadaki açıklama-
sında, saldırı nedeniyle derin bir şok 
içinde olduğunu ifade ederek, “Kur-
banlar ile onların yakınları ve dostla-
rının acısını paylaşıyoruz.” ifadesine 
yer verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 
sosyal medya hesabından, “Barcelo-
na’da suçsuz insanlara yönelik sal-
dırıdan çok korkunç görüntüler var. 
Dünyanın her tarafından bir araya 
gelen insanlar olduğu bir yerde yapı-
lan saldırı kara bir gündür.” mesajını 
paylaştı. 

Avusturya Başbakanı Christian 
Kern, sosyal medya hesabında yap-
tığı açıklamada, “Barcelona’dan kor-
kunç haber, dualarım mağdurlar ve 
yakınlarıyla.” mesajına yer verdi.

Avusturya Dışişleri ve Entegras-
yon Bakanı Sebastian Kurz da sosyal 
medya hesabından, “Masum insan-
lara yönelik gerçekleştirilen bu kanlı 
saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. 
Dualarım mağdurlarla. Terör başarılı 
olamayacak.” paylaşımında bulundu.

AGİT: Terör saldırısı, bize ve ya-
şam tarzımıza yapılmış bir eylemdir

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve 
Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian 
Kurz, Barselona’nın en hareketli cad-
delerinden Las Ramblas’ta gerçek-
leştirilen terör saldırısının insanların 
yaşam tarzlarına yönelik olduğunu 
belirtti.

BİR TÜRK AĞIR YARALI
Türkiye’nin Madrid Büyükelçi-

liğinden alınan bilgiye göre, Barce-
lona’yı hedef alan saldırıda bir Türk 
vatandaşı ağır yaralandı. Erkek olan 
yaralı Türk vatandaşının isminin aile-
sine haber verilmeden önce açıklan-
mayacağı belirtildi.
n AA

Başbakan Binali Yıldırım, İspan-
ya’da meydana gelen terör saldırısı-
nı kınayarak, “Dost İspanya halkının 
acısını yürekten paylaşıyor, hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına en içten 
taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz. Terörle mücade-
lede, dostumuz ve müttefikimiz 
İspanya ile iş birliği ve dayanışma 
içinde olmaya devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. Baş-
bakan Yıldırım, İspanya’nın Bar-
celona şehrinde yaşanan terör 
saldırısına ilişkin mesaj yayımladı. 
Barcelona’daki menfur saldırıları 
derin bir üzüntüyle öğrendiğini be-
lirten Yıldırım mesajında, “İnsanlığı 
ve evrensel değerlerimizi hedef alan 
bu alçakça saldırıları nefretle kınıyo-
ruz. Dost İspanya halkının acısını 
yürekten paylaşıyor, hayatını kaybe-
denlerin yakınlarına en içten taziye-

lerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Terörle mücadelede, dos-
tumuz ve müttefikimiz İspanya ile iş 
birliği ve dayanışma içinde olmaya 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullan-
dı.  n AA
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Hac hayali Türkiye sayesinde hayat bulacak
Köyünde yapılan TV çekimleri 

sırasında ilk kez drone ile karşılaş-
tığında sorduğu “Bunun biraz daha 
büyüğünü yapıp beni Hicaz’a gö-
türebilir misin?” sorusuyla sosyal 
medyada tanınmasının ardından Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
girişimleriyle hacı olma hayaline ka-
vuşacak Ganalı Abdullah, bu sabah 
Türkiye’ye geldi. Gana’nın başkenti 
Akra’dan THY’ye ait tarifeli uçakla 
Atatürk Havalimanı’na ulaşan Al 
Hassan Abdullah’a, özel bir şirketin 
yöneticisi Muhammed Fawzi Aminu 
Amadu eşlik etti. Abdullah’ı, termi-
nalde Gana Dostuk ve Yardımlaşma 
Derneği Başkan Yardımcısı Avukat 
Cihad Gökdemir ile Türkiye’de ağır-
layacak, ismini açıklanmasını iste-
meyen bir polis memuru karşıladı.

Ganalı Abdullah, yaptığı açık-

lamada, İstanbul’da olmaktan çok 
mutlu olduğunu, Allah’ın gücü ve 
izniyle bu güzellikleri yaşadığını an-
lattı. Hayata gelişinden itibaren böy-
le bir şansın geleceği günü bekledi-
ğini ifade eden Abdullah, “Böyle bir 
güzelliği yaşattığı için Allah’a çokça 
şükrediyorum. Bunda emeği geçen 
herkese sürekli dua ediyorum. Hac-
cın ardından Gana’ya döndüğümde 
bu fırsata sahip olduğu için huzurla 
uyuyabileceğim.” dedi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR
Türk devletinin kendisi için yap-

tıklarının çok kıymetli olduğunu kay-
deden Abdullah, Türkiye’ye Türkçe 
teşekkür ederek, “Burada yaşadık-
larımın Müslümanlar arasında kar-
deşliği ve dostluğu geliştireceği için 
çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. 
Avukat Gökdemir ise Ganalı Abdul-

lah’ın hikayesinin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 
bu ülkeye ziyaretinden birkaç gün 
önce başladığını aktardı. Erdoğan’ın 
ziyaretinden önce bir köyde televiz-
yon programı için drone ile çekim 
yapıldığını dile getiren Gökdemir, 
“Çekim yaparken Abdullah amca 
drone aracını görüyor, eline alıyor 
ve bunun ne olduğunu soruyor. 
Uçan bir cisim olduğunu öğrenince, 
‘Bunun daha büyüğünü yapsanız 
da beni Hicaz’a götürseniz.’ diyor. 
Bunun üzerine TRT World’da çalı-
şan bir arkadaşımız bunu Twitter’a 
attı. Ardından Türkiye’den birçok 
kurum, bilinen iş adamları, devlet 
kurumları arayıp Abdullah amcayı 
hacca götürmek istediklerini beyan 
etti.” diye konuştu. Gökdemir, Ga-
nalı Abdullah’a ulaşmak için yoğun 

girişimlerde bulundukları sırada Er-
zurum’da çalışan bir polis memuru-
nun resmi kanallar aracılığıyla ona 
ulaştığını kaydetti. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun da özel ka-
lemi aracılığıyla Abdullah ile görüş-
mek istediğini kendilerine ilettiğine 
dikkati çeken Gökdemir, sözlerini 
şöyle tamamladı. “Biz Gana’daki bü-
yükelçilikten Erzurum’daki emniyet 
mensubu arkadaşla ilgili haberdar 
olduk. Kendisiyle hemen irtibata 
geçtik. Abdullah amca bugün bu-
rada. Bu durumdan dolayı çok me-
suduz. İnşallah 2017 haccında Hi-
caz’da olacak. Türkiye’deki insanlara 
çok dua ediyor. Türkiye kamuoyu in-
ternet üzerinden büyük bir kampan-
ya başlattı. Büyük bir ilgi gösterdi. 
Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz.”
n AA

İspanya’nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi öldü, 
100 kişi yaralandı. Terör örgütü DEAŞ’ın yayın organı Amak’tan yapılan açıklamayla saldırıyı DEAŞ üstlendi

DEAŞ terörü bu kez 
İspanya’yı vurdu!

Erdoğan’dan İspanya Kralı 
6. Felipe’ye taziye mesajı

‘Terörle mücadelede İspanya
ile dayanışma içindeyiz’

‘İspanya’daki terör saldırısını
güçlü şekilde lanetliyoruz’

Türkiye, İspanya’nın Barcelona 
kentindeki terör saldırılarını lanet-
ledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, “Barcelona’da 
gerçekleştirilen terör saldırılarını en 
güçlü şekilde lanetliyoruz.” ifadesi 
kullanıldı. “Terör belasının gaddar 
yüzünü bir kez daha ortaya seren ve 
tüm insanlığı hedef alan bu menfur 
saldırılar” sonucu hayatını kaybe-

denlerin yakınlarına başsağlığı ve 
sabır, yaralananlara acil şifalar di-
lenen açıklamada, “Dostumuz ve 
müttefikimiz İspanya ile terörizme 
karşı mücadelede dayanışma için-
de olduğumuzu ve gerekli her türlü 
desteği vermeye devam edeceğimi-
zi bir kez daha yineliyoruz.” değer-
lendirmesinde bulunuldu.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Barcelona’daki terör sal-
dırısıyla ilgili olarak İspanya Kralı 
6. Felipe’ye taziye mesajı gönderdi. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, menfur terör saldı-
rısını kınadığı mesajında, olayda 
çok sayıda masum insanın hayatını 
kaybetmesinden ve yaralanmasın-
dan derin üzüntü duyduğunu be-
lirtti. 

“Terör belasının gaddar yüzü-
nü bir kez daha gözler önüne seren 
ve sadece İspanya’ya değil, tüm 
insanlığın ortak değerlerine yönel-
tilmiş olan bu saldırıları şiddetle 
kınıyorum” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye’nin dost İspanya halkının acısını 
yürekten paylaştığını ve müttefik 
İspanya ile bu zor gününde tam bir 

dayanışma içinde olduğunu vur-
guladı.  Kral 6. Felipe’nin şahsında 
tüm İspanyol halkına taziyelerini 
ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yaralılara acil şifalar dilediği kay-
dedildi.  
n AA

Terör bu kez İspanya’yı vurdu. Barcelona’da bir minibüs kalabalığın arasına 
girdi. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı. 

Yaralılardan 15’inin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor. Bedir Mahallesi sakinleri ile 
buluşan Başkan Altay, “Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi

Selçuklu’dan yerinde hizmet

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Cuma buluşmala-
rı kapsamında Bedir Mahallesi’inde 
vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma 
Namazı’nı Uhud Camii’nde kılan Baş-
kan Altay namaz sonrasında esnaf ve 
vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın gelenek haline getir-
diği Cuma buluşmaları devam ediyor. 
Her hafta farklı bir camide gerçekle-
şen Cuma buluşmaları ile mahalle sa-
kinlerinin görüş ve önerileri alınıyor, 
vatandaşlar yönetime katılıyor. Bu 

kapsamda Cuma buluşmalarının bu 
haftaki adresi Bedir Mahallesi oldu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Uhud Cami’nde kılı-
nan namazın ardından esnaf ve va-
tandaşlarıyla bir araya geldi. Belediye 
hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlar-
dan gelen istek ve önerileri dinleyen 
Başkan Altay’a AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Par-
ti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, 
belediye meclis üyeleri  ve birim mü-
dürleri eşlik etti. 

Selçuklu halkına belediye hiz-
metlerini her alanında en iyi şekilde 
sunmak için gayret gösterdiklerini 
söyleyen Başkan Altay, “Selçuklu’ da 
belediyecilik hizmetlerini halkımızın 
ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Gele-
nekselleşen Cuma Buluşmaları ile gü-
cümüzü aldığımız hemşerilerimizle, 
Selçuklu’nun geleceği için hasbihal 
ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hiz-
metlerin yerinde anlatılmasına katkı 
sağlıyor” dedi.

Konya’da hafta sonu iki büyük 

yatırımın temel atma töreninin ya-
pılacağını ifade eden Başkan Al-
tay,”19 Ağustos Cumartesi Günü 
saat 17:00’de Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle Kayacık 
Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Lo-
jistik Merkezi temel atması gerçek-
leştirilecek. Selçuklu’ya yapılacak ve 
ülkemizin ve Konya’nın ekonomik 
büyümesine büyük katkı sağlayacak 
bu değerli yatırımların temel atma 
törenine tüm hemşehrilerimizi davet 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uhud Cami’nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. 

Şehidin kabrine bayrak dikildi

Diyarbakır’da PKK’lı terö-
ristlerce cephanelik olarak kul-
lanılan okulun önündeki direğe, 
“Ben olduğum sürece, ülkemde 
bayraksız direk kalmayacak” di-
yerek göğsünden çıkardığı Türk 
bayrağını asan şehit Jandarma 
Uzman Çavuş Selçuk Özer’in, 
Akşehir’deki kabrine bayrak anıtı 
inşa edildi.

Diyarbakır’ın Lice kırsalında, 
31 Mayıs’ta PKK’lı teröristlere 
yönelik operasyon sırasında şehit 
düşen Selçuk Özer’in, Akşehir il-
çesindeki Doğrugöz Mahallesi’n-
de bulunan mezarı başına inşa 
edilen bayrak anıtı, düzenlenen 
törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan törende, 24 
metrekare büyüklüğündeki Türk 
bayrağı göndere çekildi. Ardın-
dan Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıl-
dı ve şehit için dua edildi.

Şehidin babası Yusuf Özer, 
buradaki konuşmasında, anıtın, 
oğlunun verdiği Türk bayrağı 
mücadelesinden esinlenilerek 
yapıldığını belirtti.

“BENİM ÜLKEMDE BAYRAKSIZ 
DİREK KALMAYACAK”

Baba Özer, şehit oğlunun 
Diyarbakır’da yaşadıklarını şöyle 
anlattı: “Lice kırsalında bir ihbar 
alıyorlar. Okulda PKK’nın cepha-
neliğinin olduğu bilgisi geliyor. 

Operasyona çıkıyor ve bakıyorlar 
ki okul var ama içi cephanelik. 
Önünde direk var, bayrağı yok. 
Öğrencisi var, öğretmeni yok. So-
ruyorlar, ‘Öğretmeni kim’. Bir kız 
çocuğu; ‘Ben burada öğretmenlik 
yapıyorum’ diyor. ‘Köyde, okulda 
neden bayrak yok’ diye soruyor-
lar, çocuk ‘bayrağımız yok, ipimiz 
yok’ diyor. Bunun uzerine oğlum 
‘Ben bu direğin başına bayrağı 
takacağım’ diyor ve göğsünden 
bayrağını çıkarıp, direğin tepesi-
ne asıyor. ‘Ben olduğum sürece, 
ülkemde bayraksız direk kalma-
yacak’ diyor.”

Törene katılan Özer’in kar-
deşleri Mehmet ve Osman Özer 
ile anneannesi Ruziye Türkan ve 
diğer yakınları duygulu anlar ya-
şadı.

Program sonunda protokol 
tarafından Uzman Çavuş Selçuk 
Özer Bayrak Anıtı’nın açılışı ya-
pıldı. Anıtta, Özer’in, Türk bay-
rağını okulun önündeki direğe 
astığı sırada silah arkadaşlarının 
çektiği fotoğraf da sergilendi.

Törene, şehidin ailesi ile Ilgın 
Kaymakamı ve Akşehir Kayma-
kam Vekili Yücel Gemici, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
Akşehir Garnizon Komutanı Al-
bay Orkun Turaçlı, MHP Akşehir 
İlçe Başkanı Osman Fedai ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
n AA

‘İnlerine dahi girseler, 
kaçacak yerleri yok’

Şehit polis Muhammet Oğuz 
Kılınç’ın Antalya’da yaşayan ai-
lesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe teşebbüsü sırasın-
da Ankara’da telsizle “Mavi ışıklı 
araçlara ateş edin” talimatı ver-
diği belirtilen eski Yarbay Özcan 
Karacan’ın yakalanmasının mut-
luluğunu yaşıyor.

Darbe girişiminde Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde şehit 
düşen Muhammet Oğuz Kılınç’ın 
annesi ve 15 Temmuz Vatan Şe-
hitleri Derneği Başkanı Meltem 
Kılınç, AA muhabirine, sanık Öz-
can Karacan’ın yakalanmasından 
mutluluk duyduklarını söyledi.

Şehit aileleri olarak en ba-
şından beri devletin adaletine 
güvendiklerini, güvenmeye de 
devam edeceklerini aktaran Kı-
lınç, darbecinin gözlerinin içine 
bakarak hakaret etmek istediğini 
dile getirdi.

Türkiye’ye hainlik yapanların 
cezalarını çekeceğini anlatan Kı-
lınç, “Hepsinin cezalandırılacağı 
günleri dört gözle bekliyorum. 
Onların idam edilmesini dört 
gözle bekliyorum. Dağın başına 
gitseler, inlerine dahi girseler, 

kaçacak hiçbir yerleri yok. Nereye 
saklanırlarsa saklansınlar muhak-
kak yakalanacaklar.” dedi.

“FETÖ elebaşının da içeriye 
tıkıldığı günleri görmek istiyoruz”

Şehidin babası polis Zeki Kı-
lınç ise sanık Karacan’ın kendisini 
ve oğlunu tanıyan Antalya poli-
since yakalanmasından dolayı çok 
mutlu olduğunu vurguladı.

Antalya Cumhuriyet Başsav-
cılığına FETÖ’nün elebaşı hak-
kında suç duyurusunda bulun-
duğuna işaret eden Kılınç, şöyle 
konuştu:

“İnşallah FETÖ elebaşının da 
yakalandığını, buralara getirilip 
içeriye tıkıldığı günleri de gör-
mek istiyoruz. Şehit ailesi olarak 
evladımızı geri getirme şansımız 
yok. Peygamber efendimize kom-
şu olan bir evladımız var. Bütün 
kahramanların aileleri, bu hain-
lerin kıskıvrak yakalanması, inle-
rine girilmesiyle bir nebze mutlu 
oluyor.” 

Kılınç, vatanına hainlik ya-
panların bunun bedelini ödemesi, 
yakalanıp çürümeye terk edilme-
siyle huzur bulacaklarını kaydetti.  
n AA 
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Antalyaspor ile Akhisar Belediyespor 9. kez karşılaşacak
Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor ile 

Akhisar Belediyespor ligde, 9. kez karşı karşıya 
gelecek. 

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Akhisar 
Belediyespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor 
mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz 
temsilcisi ile Akhisar Belediyespor Süper Lig’de 
daha önce 8 kez birbirlerine rakip oldu.

SÜPER LİG’DE 9. KEZ
Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen kırmı-

zı-beyazlılar ile Akigolar, TFF Süper Lig’de 9. kez 
karşılaşacak. İki takım ilk kez 2012-2013 yılında 
Süper Lig’de birbirlerine rakip olurken, Manisa 
temsilcisi sahadan Uğur Demirok’un 90. dakika 
da attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, oy-
nanan 8 maçta rakibine karşı 2 galibiyet, 3 bera-
berlik ve 3 yenilgi aldı. 
ANTALYASPOR SAHASINDA HİÇ KAYBETMEDİ

Akdeniz ekibi Antalyaspor ile Akhisar Beledi-
yespor arasında oynanan 8 maçın 4’ü Antalya’da 
oynandı. İki takımın Antalya’da oynadığı maçlar-
da kırmızı-beyazlı takım 2 galibiyet ve 2 beraber-
lik alırken hiç yenilgi almadı. Antalyaspor, Akigo-

lar’a 7 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.
EN FAZLA 7 GOL ATILDI

Antalyaspor ile yeşil siyahlı Ege temsilcisi-
nin birbirleriyle oynadıkları maçlarda en fazla 7 
gol atıldı. Akigolar’ın Süper Lig’e çıktığı sezonun 
ikinci yarısında Antalya’da oynanan ve 4-3 Antal-
yaspor’un üstünlüğü ile sona eren maçta atılan 7 
gol en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

Antalyaspor ile yeşil-siyahlı ekip arasında 
oynanan 8 maçta Antalyaspor, Akhisar Beledi-
yespor kalesine 8 gol atma başarısı elde eder-
ken, Ege temsilcisi 11 gol ile karşılık verdi.

MENEZ, DENİZ KADAH VE DROLE SAKAT
Antalyaspor’da zorlu Akhisar Belediyespor’a 

karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Jeremy Me-
nez, Deniz Kadah ve Drole forma giyemeyecek.

Antalyaspor - Akhisar Belediyespor müca-
delesi Pazar günü saat 21.45’te Antalya Opet 
Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların 
mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego Ange-
lo, Sakıb Aytaç, Danilo, Charles, Zeki Yıldırım, 
Maicon, El Kabir ve Eto’o.”  n İHA

Karabükspor’da 
Başakşehir hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 2. haf-
tasında cumartesi günü saat 20.00’de sahasında 
oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının 
hazırlıklarını sürdürdü. Çamlık Sahası’nda Teknik 
Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleşen ant-
renmanda, kırmızı-mavili ekip düz koşu ve 5’e 2 pas 
çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Antrenma-
nı futbol şube sorumlusu Tolga Gül ve Genel Sekreter 
Tuncay Yıldız da takip etti.  n İHA

Fenerbahçe ara 
vermeden çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında 20 Ağus-
tos Pazar günü, Trabzonspor ile kendi sahasında 
oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde 
yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut 
Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00’da 
başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. 2-0 kaybedilen 
Vardar maçına on birde başlayan oyuncular rejene-
rasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer 
oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareket-
leriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptık-
ları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. 
Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla nok-
talandı. Fernandao ve Mehmet Ekici ise, takımdan 
ayrı özel programlar uyguladı. Sarı-lacivertli takım, 
hazırlıklarını bugün yapılacak çalışmalarla tamam-
layacak.
n İHA

Malatya Stadyumu’nda
çalışmalar hızla sürüyor

Malatya Stadyumu’nu Antalyaspor maçına ye-
tiştirmek için çalışmalar sürüyor. Stat içinde tahliye 
merdivenlerini zemine bağlayan alanlar açılmaya 
başlanırken, tribünlerin numaralandırmasına ise de-
vam ediliyor. Stadyumda Büyükşehir Belediyesi per-
sonelleri yoğun bir tempoyla çalışmaya devam edi-
yor. Koridorlardaki yönlendirme tabelaları yerlerine 
asılırken, zeminle ilgili bakım çalışmaları da devam 
ediyor. Antalya maçında sadece geçici süreliğine 5 
passolig kapası açmak suretiyle şimdilik kısmı açılış 
yaptırmayı planlayan yetkililer, soyunma odaların-
daki 16 kişilik mobilya dolaplarını da 24’e çıkararak 
sorunu geçici süreliğine çözecek. Daha sonra ise lig-
lere verilecek milli arada 1 ay gibi uzun bir zamanda 
Malatya Stadyumu’nda fikstür gereği maç oynanma-
yacak. Bu süre zarfında locaların bölünmesi başta ol-
mak üzere diğer eksikler tamamlanmış olacak. n İHA

Ümit Özat’tan seyircisiz maç tepkisi
Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda 

Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbir-
liği’nde hazırlıklar sürüyor. Atiker Konyaspor hazır-
lıkları kapsamında yapılan antrenman öncesi basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği 
Teknik Direktörü Ümit Özat, sahaya kazanmak için çı-
kacaklarını söyledi. Özat, “Konyaspor, Süper Kupa’yı 
kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sonrasında 
Trabzonspor ile oynadıkları maçta net pozisyonlar da 
buldu. Son dakikada bireysel hatadan dolayı maçı 
kaybettiler. İyi bir takım ile oynayacağız. İyi transfer-
ler yaptılar. Onlar da, biz de kazanmak isteyeceğiz” 
diye konuştu.

‘SEYİRCİSİZ MAÇ, TATSIZ TUZSUZ 
YEMEK GİBİ BİR ŞEY OLUYOR’

Atiker Konyaspor’un cezası nedeniyle maçın se-
yircisiz oynanacağını ve bunun da futbola bir katkısı-
nın olmadığı söyleyen Özat, “Seyircisiz maç, tatsız 

tuzsuz yemek gibi bir şey oluyor. Sadece Konyaspor 
için değil, her takım için geçerli. Farklı yaptırımlar uy-
gulanmalıdır. Seyirci gelmediği zaman hasılat olmu-
yor. Seyirciden elde edilecek hasılata federasyon el 
koyabilir. Deplasman takımı için avantajlı görünüyor 
olabilir ama seyircisiz maçın futbola bir katkısı olmu-
yor” dedi.

Basın açıklamalarının ardından yapılan antren-
manla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren 
Gençlerbirliği, sağanak yağmur altında çalıştı. Teknik 
Direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleşen antren-
manda kırmızı-siyah ekip, taktik ağırlıklı bir çalışma 
gerçekleştirdi.

Süper Lig’in ikinci haftasında 21 Ağustos Pazar-
tesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
saat 21.45’te başlayacak Atiker Konyaspor-Gençler-
birliği maçını Arda Kardeşler yönetecek.
n İHA

Osmanlı’nın rakibi 
Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında ilk haftanın lideri Galatasaray, Ankara ekibi 
Osmanlıspor’a konuk olacak. Osmanlı Stadı’ndaki mücadele 21.45’te başlayacak ve Halil 

Umut Meler yönetecek. Osmanlıspor, ligin ikinci haftasında puan ile tanışmak istiyor

TFF Süper Lig’in ikinci haftasında Gala-
tasaray, bugün Osmanlı Stadı’nda Osman-
lıspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasa-
ray, TFF Süper Lig’in ikinci haftasında yarın 
deplasmanda saat 21.45’te Osmanlıspor 
ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında Türk 
Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile mü-
cadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1 
galip ayrıldı ve averajla haftayı lider tamam-
ladı.  Ankara ekibi ise deplasmanda ligin 
yeni ekibi Yeni Malatyaspor’a 3-1 mağlup 
oldu.

17. RANDEVU

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig 
tarihinde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya 
geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 9 kez 
sahadan mutlu ayrılırken, 2009-2010 sezo-
nundaki iki müsabakada ise hükmen galip 
geldi. Osmanlı ise rakibini 2 kez yenme ba-
şarısı gösterdi. 5 maçta kazanan çıkmadı. İki 
takım arasında en son geçtiğimiz sezon Türk 
Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaş-
mayı Galatasaray, 2-0 kazandı.

GÖZLER GOMİS’TE
Kayserispor ile oynanan maçta alınan 4 

gollük galibiyetin yanı sıra oynanan futbolla 

taraftarının takdirini kazanan Galatasaray, 
yakaladığı havayı Osmanlıspor deplasma-
nında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar 
ile ligdeki ilk resmi maçında golle tanışan 
Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Ankara 
deplasmanında da takımının en büyük kozu 
olacak.

SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN SAHADA
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper 

Lig’in son 4 haftasında rakiplerini mağlup 
etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da 
Kayserispor galibiyeti ile başlayan sarı-kır-
mızılılar, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Aslan, 

Osmanlıspor maçından da galip ayrılması 
durumunda 2014-2015 sezonundaki 6 maç-
lık galibiyet sayısını egale edecek.

DÜDÜK HALİL UMUR MELER’DE
İki takım arasında oynanacak mücade-

lede Halil Umut Meler düdük çalacak. Me-
ler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu 
ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin 4. 
hakemi ise Barış Şimşek olacak. Meler, 
sarı-kırmızılıların daha önce Süper Lig’de 
oynadığı iki karşılaşmada görev aldı. Bu 
maçlarda Galatasaray, rakiplerini mağlup 
etmeyi başardı.  n İHA



Bölgesel Amatör Ligi’n-
de 2017-2018 sezonu grup-
ları önceki gün Türkiye Fut-
bol Federasyonu tarafından 
belirlendi. Ereğlispor’un 
da bu lige çıkmasının ar-
dından Konya, üç takım ile 
temsil edilecek. İddialı ta-
kımlar kuran Konya ekipleri 
şampiyonluk mücadelesi 
verecek. Konya takımları 
grupların belli olmasından 
sonra bu sene de Akdeniz 
takımları ile aynı grupta 
yer aldı. Temsilcilerimizin 
bulunduğu 7. Grup’ta An-
talya, Mersin, Karaman, 
Burdur ve Isparta takımları 
yer alıyor. 

KONYA’DAN BU 
SENE 3 TAKIM

Konya bu sene Böl-
gesel Amatör Ligi’nde üç 
takım ile temsil edilecek. 
Konya ekiplerinden Ak-
şehirspor, Ereğlispor ve 
Sarayönü Belediyespor 
şampiyonluk mücadelesi 
verecek. Önceki sene İhsa-
niye Gençlerbirliği BAL bi-
leti almış ancak yeterli im-
kanlar sağlanamadığı için 
lige katılamamıştı. Bu se-
zon Sarayönü Belediyespor 
dışında play-out oynayan ve 
bu maçta Selçukspor’u yenen Akşehirspor 
ile Süper Amatör’de yeniden şampiyon 
olan Ereğlispor da Bölgesel Amatör Ligi’n-
de yer alacak.

LİG 23-24 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu İcra Ku-

rulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı 
Ali Düşmez başkanlığında toplanan Ama-
tör İşler İcra Kurulu, 2017 - 2018 Sezonu 
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi gruplarını 
belirledi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi, 
23-24 Eylül 2017 tarihinde oynanacak kar-
şılaşmalarla başlayacak. İstanbul ilinin 

hukukta bulunan bir dosyası nedeniyle, TFF 
Yönetim Kurulu’nun vereceği karar netice-
sinde, 13 takımdan oluşan 9. Grup’un 14 
takım olarak değişebileceği belirtildi. Fe-
derasyon yaptığı açıklama ile lige katılacak 
takımlara başarı diledi.   
n HASİP MUTLU

19 AĞUSTOS 2017 19SPOR 2

KONTİMDER, TFF önüne siyah çelenk bıraktı
Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri 

Derneği (KONTİMDER), Konyaspor’a veri-
len 5 maçlık cezayı protesto etmek için Tür-
kiye Futbol Federasyonu önüne (TFF) siyah 
çelenk bıraktı. KONTİMDER adına açıkla-
malarda bulunan başkan Osman Başaran, 
TFF’yi eleştiri bombardımanına tutarken, 
hakem Hüseyin Göçek’in de düdüğünü as-
ması gerektiğini söyledi. 

İşte Osman Başaran’ın açıklamaları:
Tüm kamuoyunun malumu olduğu 

üzere Samsun’da oynanan Süper Kupa 
finalinde yaşanan saha ve tribün olayları 
nedeniyle Konyaspor’umuza ligde 5 maç 
seyircisiz oynama ve 350 bin TL para ce-
zası verilmiştir. Şöyle bir yakın tarihe göz 
atacak olursak sahasında ve tribününde 
çok daha vahim olaylar yaşanmış olan ta-
kımlara verilen komik! Cezalar karşısında 
Konyaspor’umuza verilen cezanın adaletsiz 
ve orantısız olduğu gün gibi ortadadır. Daha 
da vahimi evde maç izleyen taraftarlara 
dahi ceza verilmiştir. 

Tribün olaylarını bitireceği ve gerçek 

sorumluların ortaya çıkacağı vaadiyle taraf-
tarlara ve kulüplere dayatılan passolig uy-
gulaması acaba neden bu maçta yürürlükte 
olmamıştır. TFF başkanı bizzat yaptığı açık-
lamada, “Süper kupa finalinde güvenlik bi-
zim sorumluluğumuz altında değil” demiş-
tir. Peki, sorumluluk alanınıza girmeyen 
bir konu hakkında ceza verebiliyor olmanız 
sizce de trajikomik değil midir?

Madem siz sadece organizasyonu 
yapmaktan sorumlu iseniz neden maçı 
cumartesi değil de pazar günü oynattınız? 
İnsanların yorgun ve uykusuz olarak dö-
nüş yoluna çıkmaları, kaza ve hatta ölüm 
riskine girmelerini neden göze aldınız? 
Güvenlik ve insan hayatı bu kadar değerli 
ise Konyaspor taraftarının riske girmesine 
neden sebep oldunuz?

Siz ki ne sahasında birçok vahim olay 
yaşanmış 4 takıma, ne gazeteciye saygı-
sızlık yapan futbolcusuna, ne de kebapçı 
basan hocasına söz geçiremeyen bir fede-
rasyon olarak dişinizin Konyaspor’a geçe-
ceğini mi sandınız?  Ya da kebapçı basan 

teknik direktöre peşkeş çektiğiniz paranın 
gündemden düşmesi için mi büyük Kon-
yaspor camiasını günah keçisi yaptınız? 

Biz elbette yaşanan olayları tasvip et-
miyoruz ancak Türk futbolunun bu hale gel-
mesinde belki de rolü en az olan Konyaspor 
camiasının yem edilmesini de asla kabul 
etmiyoruz. Başta siz olmak üzere yaşanan 
olaylarda ihmali ve hatası olan herkesin 
hak ettiği cezayı çekmesini talep ediyoruz. 
Hazır yeri gelmişken Türk futbolunun katil-
lerinden Sayın Hüseyin Göçek için de bir 
paragraf açmadan geçemeyeceğiz.

Trabzon maçında hem puanlarımızın 
hem de futbolcumuzun katledilmesine se-
bep olan sözde hakem! Hüseyin Göçek’in 
düdüğünü ne zaman alacağınızı da en kısa 
zamanda bildirmenizi rica ediyoruz. Yukar-
da da bahsetmiş olduğumuz yanlışlarınıza 
bir yenisini daha eklememeniz adına sözde 
hakemin hak ettiği cezayı da vereceğinizi ve 
bundan sonra böyle katliamların yapılması-
na sessiz kalmayacağınızı ümit ediyoruz.
n TEVFİK EFE

Milli voleybolcu 
Ersöz’ü ziyaret etti

Voleybol Milli Takım kadrosuna seçilerek 7-11 
Temmuz 2017 tarihleri arasında Bulgaristan’da ya-
pılan 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Voleybol Şam-
piyonas’ında mücadele eden Konya Gençlikspor Ku-
lübü sporcusu Gönül Eda Köker, Antrenörleri Fatoş 
Özçelik ve Ömer Özçelik, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
Makedonya, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Sır-
bistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın yer aldığı 16 Yaş 
Altı Küçük Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası’nda 
4.olan Milli Takım kadrosunda yer alarak Konya’nın 
ilk bayan milli voleybolcusu olan Gönül Eda Köker’i 
tebrik edip, başarılarının devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediye 
Nevşehir’e gitti

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden ve bu 
sene şampiyonluk hedefleyen temsilcimiz Sarayönü 
Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 
Nevşehir’e gitti. İlk etapta Konya’da çalışan ve bu-
rada kuvvet antrenmanları yapan yeşil siyahlı takım 
Nevşehir’de yaklaşık olarak 10 gün kalacak. Sarayö-
nü Belediyespor ikinci etap çalışmalarında taktik id-
manlara ağırlık verecek. Ayrıca temsilcimiz hazırlık 
maçları ile yeni sezon öncesi prova yapacak.
n SPOR SERVİSİ

Ampute Milli Takımı’nda 
bir Konyalı futbolcu

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye’nin ev 
sahipliğinde 1-10 Ekim’de düzenlenecek Avrupa 
Şampiyonası hazırlıklarını, Kocaeli’nin Kartepe ilçe-
sindeki kampta şampiyonluk parolasıyla sürdürüyor. 
Milli takım kadrosunda Konya Engellile Gücü forma-
sı giyen Konyalı sporcu Hüseyin Türkmen yer alı-
yor. Kartepe’de, 23 Ağustos’a kadar devam edecek 
Ampute Futbol Milli Takımı kampı kadrosunda, TSK 
Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünden 
Osman Çakmak, Muhammet Yeğen, Yaşar Gökçe, 
Kemal Güleş, Osmanlı Engelliler Spor Kulübünden 
Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Mustafa Kutulaş Kök, 
Alican Kuruyamaç, Selim Karadağ, Yeditepe Spor 
Kulübünden Ömer Güleryüz, Emrah Aldemir, Kay-
seri Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor 
Kulübünden Barış Telli, Feyyaz Gözüaçık, Mehmet 
Yunsur, İSOS Spor Kulübünden Mert Yıldız, Serkan 
Dereli, Konya Engelli Gücü Spor Kulübünden Hüse-
yin Türkmen ve Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor 
Kulübünden Fatih Karakuş yer alıyor.  n AA

Yavru Kartal’dan Ömer Ersöz’e ziyaret

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya 
Coşar ve Kazım Küçükçöğen ile birlikte 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdü-
rü Ömer Ersöz’ü makamında ziyaret etti. 
Kulüp Başkanı Mehmet Güney, Yönetim 

Kurulu Üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette 
geçtiğimiz sezonlarda verdiği destek ne-
deni ile İl Müdürü Ömer Ersöz ve İl Müdür-
lüğü personeline teşekkür ederken, aynı 
desteği yeni sezonda da beklediklerini 
kaydetti. 

ÖMER ERSÖZ BAŞARI DİLEDİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz ise 2017-2018 se-
zonunda Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’ta 
mücadele edecek ve maçlarını Atatürk 
Stadyumu (Eski Stadyum) 1 Nolu Sahada 
oynayacak olan Konya Anadolu Selçuks-
por’a başarı dileklerinde bulundu. 

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor’un Kulüp Başkanı 
Mehmet Güney, İl Müdürü Ömer Ersöz’e 
isminin yazılı olduğu Anadolu Selçukspor 
forması hediye etti ve ziyaret çektirilen ha-
tıra fotoğrafıyla birlikte son buldu.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
gruplar belli oldu

TEMSİLCİLERİMİZ 
7. GRUP’TA
Akşehirspor
Ereğlispor

Sarayönü Belediyespor
Manavgat Belediyespor

Kepez Belediyespor
Serik Belediyespor

Manavgatspor
Anamur Belediyespor

Mut İdmanyurdu
Medcem Silifke Belediyespor
Bucak Belediye Oğuzhanspor 

Gölhisarspor 
Isparta Davrazspor

Karaman Belediyespor

Üç temsilcimizin mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi’nde 2017-2018 sezonu grupları belli oldu. 
Buna göre Akdeniz takımları ile aynı grupta yer alacak olan Akşehirspor, Ereğlispor ve Sarayönü 

Belediyespor 7. Grup’a düştü. Bölgesel Amatör Ligi, Eylül ayının son haftasında start alacak



Süper Lig’in ilk haftasında dep-
lasmanda Trabzonspor ile karşılaşan 
ve bu aldığı yenilginin yanında bir de 
Abdou Razack Traore’yi kaybeden 
Atiker Konyaspor, bu sezon ilk kez 
evinde oynayacak. Ligin ikinci hafta-
sında Gençlerbirliği’ni konuk edecek 
olan Kartal, bu maçın hazırlıklarına 
ara vermeden devam ediyor. 

Bunun dışında yeşil beyazlı ta-
kımda bir diğer gündem maddesi ise 
transfer. Eze ile anlaşma sağlayan 
Konyaspor’da takımla beraber ant-
renmanlara çıkan Malick Evouno’nun 
durumu belirsizliğini koruyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Pazartesi günü 21.45’te Ankara 

ekibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek 
olan Atiker Konyaspor, bu maçın 
hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde 
sürdürüyor. 

Teknik Direktör Mustafa Reşit Ak-
çay gözetiminde çalışan Konyaspor, 
dün akşam saatlerinde yaptığı id-
manda ısınma koşusunun ardından 
pas çalışması yaptı. 

Taktik bir idman da yapan Ana-
dolu Kartalı’nda antrenman yaklaşık 
1 saat 20 dakika sürdü. Konyaspor’da 
kaleciler Serkan, Patrick ve Abdülaziz 
kaleci antrenörü gözetiminde çalıştı.

SEDDAR VE HALİL 
İBRAHİM’İN AYRILMASI 

GÜNDEMDE
Spor Toto Süper Lig temsilci-

miz Atiker Konyaspor’da geçtiğimiz 
günlerde imza atan forvet oyuncusu 
Eze’nin gelmesinden sonra Seddar 
Karaman ve Halil İbrahim Sön-
mez’in kiralık olarak gönderileceği 
iddia edildi. Geçen sezonun büyük 
bölümünde sakat olan Seddar Kara-
man’ın yeniden Konya Anadolu Sel-
çukspor’a, yaz döneminde ameliyat 
olan Halil İbrahim Sönmez’in ise TFF 
1. Lig ekiplerine kiralık olarak gönde-
rileceği öğrenildi. Halil İbrahim’e 1. 
Lig’den birçok teklif olduğu da gelen 

bilgiler arasında.
MALİCK EVOUNE 

HALEN İMZALAMADI
Konyaspor’da bir başka gündem 

maddesi ise Malick Evoune. Yaklaşık 
10 gün önce Konya’ya gelen ve bir 
süre takımla antrenmanlara çıkmaya 
başlayan oyuncunun durumu halen 
belirsizliğini koruyor. 

Gabonlu futbolcunun son durumu 
ve Konyaspor imza atıp atmayacağı 
merak konusu oldu. 1992 doğumlu 
olan Malick forvette görev yapıyor.  
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 2.haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği maçının 
hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da devam eden Yeşil beyazlı takımda, Patrick Eze’nin gel-

mesinin ardından Seddar ve Halil İbrahim’in kiralık olarak gönderileceği iddia ediliyor

Kartal tam gaz devam

RPS
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